


Bucatăria 
chinezească 
este una dintre 
cele mai iubite 
specificuri culin-
are din întreaga 
lume. O expe-
riență culinară 
chinezească 
autentică este 
cu adevărat de 

neuitat și deosebit de diversă. Noi am dorit să 
oferim bucureștenilor un loc unde să se poată 
bucura cu adevărat de savorile chinezești și 
astfel a luat naștere Ba Ba No Wa Qe. 
Ne dorim ca fiecare client care alege să ne 
treacă pragul să se bucure de un cadru intim, 
primitor, unde să poată savura preparatele pref-
erate, gătite cu pricepere și pasiune de chef 
Yang! 



ALGE DE MARE CU ARAHIDE  200G 19 lei

9 lei

10 lei

20 lei

9 lei

20 lei

23 lei

15 lei

17 lei

19 lei

3 lei

16 lei
alge de mare, arahide, sos soia, oțet chinezesc, sare, ulei

CHIFTELUȚE CU SUSAN 6BUC
porc, ceapă verde, susan, ulei, făină, piper

COLȚUNAȘI FIERȚI  4BUC 
porc, ceapă verde, sos soia, sare, ulei, făină, condimente chinezești

COLȚUNAȘI PRĂJIȚI  4BUC

FURNICI ÎN COPAC 350G

porc, ceapă verde, sos soia, sare, făină, ulei

spaghete de soia, carne tocată porc, usturoi, ceapă, pastă iute

PACHEȚELE DE PRIMĂVARĂ 3BUC
varză, ceapă, morcov, piper alb, sare, făină,  ulei

PUI SHANGHAI 250G
pui, ou, făină, sare, ulei

SPAGHETE DE OREZ CU LEGUME 350G
spaghete, legume, ou, condimente

SPAGHETE DE OREZ CU PUI 350G
spaghete, pui, legume, ou, condimente

SPAGHETE DE OREZ CU VITĂ 350G

SOS 50G

spaghete, vită, ardei gras, ceapă, sos tomat, sos soia, ou, sare, ulei

SPAGHETE DE OREZ
CU FRUCTE DE MARE 350G
spaghete, mix fructe de mare, ou, roșii, sare, ulei



9 lei

15 lei

9 lei

11 lei

13 lei

SUPĂ ACRĂ-IUTE  350G
morcov, bambus, ciuperci, oțet, sos soia, ardei iute uscat, piper, sare, ou, amidon

SUPĂ DE FRUCTE DE MARE  350G
fructe de mare, bambus, sare, ou, ceapă verde, ulei

SUPĂ DE PORUMB  350G
porumb, ulei, ou, sare, ceapă, amidon

SUPĂ DE PUI CU CIUPERCI  350G
pui, ciuperci, ou, castraveți, condimente, amidon

SUPĂ DE VITĂ CU CIUPERCI  350G
vită, roșii, ou, ciuperci, sare, amidon, ulei

Supe



PACHEȚELE DE PRIMĂVARĂ 3BUC 9leivarză, ceapă, morcov, piper alb, sare, făină,  ulei



SUPĂ DE VITĂ CU CIUPERCI  350G 13leivită, roșii, ou, ciuperci, sare, amidon, ulei



alune, sare, ulei

Legume ALUNE CROCANTE 250G

BAMBUS ÎN SOS CHINEZESC 350G
bambus, ardei iute, usturoi, sare, ulei

BROCOLLI ÎN SOS CHINEZESC 350G
brocolli, ardei iute, usturoi, sare, ulei

CARTOFI PAI CĂLIȚI 350G
cartofi, ardei iute uscat, ceapă verde, usturoi, sare, oțet, ulei

CARTOFI PAI CROCANȚI 350G
cartofi, usturoi, sare, ulei

CASTRAVEȚI SICHUAN 350G
castraveți, ardei iute uscat,usturoi, sare, ulei, condiment Sichuan

CHIFTELUȚE DE LEGUME 350G
legume de anotimp, ou, sare, condimente, ulei

CIUPERCI ÎN SOS CURRY 350G
ciuperci, legume, sos curry, sare, ulei

CIUPERCI ÎN SOS CHINEZESC 350G
ciuperci, urechi de lemn, usturoi, sare, ulei

DUO FU IUTE ȘI AMORȚIT 350G
tofu, ceapă, sos iute, condimente chinezești, sos soia, ulei

FASOLE VERDE GAN BIAN 350G
fasole verde, ardei iute, ghimbir, făină, sare, ulei, usturoi

LEGUME DE ANOTIMP PANE 350G
legume de anotimp, ou, sare, ulei

16 lei

20 lei

21 lei

16 lei

14 lei

19 lei

21 lei

23 lei

23 lei

25 lei

20 lei

 21 lei



21lei
BROCOLLI ÎN SOS CHINEZESC 350G
brocolli, ardei iute, usturoi, sare, ulei



legume de anotimp, sare, ulei
LEGUME DE ANOTIMP SOTE  350G

LEGUME ÎN 5 CULORI 350G
varză, morcov, ciuperci, ardei gras, bambus, usturoi, sare

PORUMB BABY ÎN SOS CHINEZESC 350G
baby porumb, legume, sos soia, sare, ulei

PORUMB CU CAJU 350G
porumb, caju, sare, ulei

SPANAC CHINEZESC CU CIUPERCI 350G
spanac, ciuperci, sos soia, sare, ulei

VINETE ÎN SOS PICANT 350G

TOPPING DE LEGUME 100G
vinete, usturoi, sos soia, ardei iute uscat, ceapă, sare, ulei

SPARANGHEL ÎN SOS CHINEZESC 350G
sparanghel, sos de stridie, sos soia, sare, ulei

ȚELINĂ VERDE CU CAJU 350G
țelină, caju, condimente chinezești, ulei

URECHI DE LEMN ÎN SOS CHINEZESC 350G
urechi de lemn, sos soia, sare, ulei

VARZĂ ACRIȘOARĂ DULCE 350G
varză, oțet negru, zahăr

VARZĂ ÎNDRĂGOSTITĂ 350G
varză albă, varză roșie, sare, oțet, ulei

VINETE ÎN SOS CHINEZESC 350G
vinete, usturoi, roșii, ceapă verde, condimente chinezești, sos soia, sare

21 lei

21 lei

25 lei

32 lei

22 lei

29 lei

32 lei

23 lei

18 lei

18 lei

25 lei

 25 lei

4 lei



32leițelină, caju, condimente chinezești, ulei

ȚELINA VERDE CU CAJU  350G



alge de mare, morcov, castraveți, sos soia, condimente chinezești
SALATĂ DE ALGE 300G

SALATĂ CASTRAVEȚI CU USTUROI 300G
castraveți, usturoi, sos soia, condimente chinezești

SALATĂ CHINEZEASCĂ  300G
salată verde, varză albă, varză roșie, morcov, roșii, ceapă, oțet, sare chinezească

SALATĂ SURIMI  300G
castraveți, surimi, condiemente chinezești

SALATĂ DE URECHI DE LEMN 300G
urechi de lemn, castraveți, usturoi, condimente chinezești, ulei

SALATĂ DE VARĂ 300G
salată verde, varză, roșii, castraveți, sare, oțet, ulei 

18 lei

16 lei

16 lei

21 lei

25 lei

15 lei

Salate



16leiSALATĂ CHINEZEASCĂ 300G
salată verde, varză albă, varză roșie, morcov, roșii, ceapă, oțet, sare chinezească



orez, ciuperci, ou, ulei, condimente chinezești
OREZ CU CIUPERCI 300G

OREZ CURRY 300G
orez, legume, ou, ulei, sos curry, sare

OREZ CU FRUCTE DE MARE 300G
orez, fructe de mare, legume, ou, sare, ceapă verde sau praz, ulei

OREZ CU LEGUME ȘI OU 300G
orez, legume, ou, ulei, condimente chinezești

OREZ CU OU 300G
orez, ou, ceapă, ulei

OREZ PICANT 300G
orez, ardei iute uscat, ceapă verde, ou, legume, sos soia, sare, ulei

9 lei
orez, legume, carne porc tocată, ou, sos soia, condimente chinezești, usturoi, piper, ulei
OREZ BEIJING 300G 11 lei

9 lei

13 lei

9 lei

8 lei

9 lei

OREZ SICHUAN 300G
orez, ciuperci, legume, sos Sichuan, ou, sare, ulei

OREZ SIMPLU 300G
orez

OREZ CU SOS DE STRIDII  300G
orez, sos stridii, ou, ulei, condimente chinezești

OREZ YANG ZHOU  300G
orez, legume, șuncă, ou , condimente chinezești, ulei

9 lei

6 lei

11 lei

10 lei

Orez



9leiorez, ciuperci, ou, ulei, condimente chinezești

OREZ CU CIUPERCI 300G


