
Inspired by five distinctive cuisines, Wu offers popular elements from each, 
presented through a contemporary approach with a casual twist

Wu - Five in Chinese - will serve mouthwatering dishes from  
Malaysia, China, Japan, Thailand and Korea 

Savour the best seasonal specialties of Asian Cuisines  
in portions perfect for sharing. 

Dear guest, we kindly request you to advise us if you are allergic to any of the menu items. 
We will be more than willing to adjust our menu in order for you  

to enjoy an allergy free dining experience with us.

عزيزي الضيف، نرجو منك إعالمنا إذا كان لديك حساسية ألي من املأكوالت يف 
قائمة الطعام وسنكون سعداءأكرث بتعديل القائمة من اجل أن تستمتع معنا 

باملأكوالت التي ال تسبب احلساسية.

 مستوحاة من خمسة أطباق مميزة، يقدم Wu  عناصر شعبية من كل منها،
 يتم تقدميها عرب أسلوب معاصر مع حتول عرضي.

 Wu – خمسة يف الصينية – سوف ُيقدم أطباق شهية
 رائعة من ماليزيا، الصني، اليابان، تايالند وكوريا 

تذوق أفضل األطباق األسيوية املوسمية بكميات مثالية للمشاركة.



All vegetarian dishes are marked (v)  
All prices are in Bahraini Dinars and subject to 10% service charge and 10% government levy.

TO START COLD

Prawn and Chicken Salad with Pomelo 5.0 
mint, coriander and pomegranate

Yellow Tail Tartar 6.0
crispy gyoza shells, tom yum marinade, guacamole

Grilled Kalbi Beef Salad Rolls in Rice Paper  6.5

lettuce, cucumber, scallion and sweet soy dip

Grilled Prawns and Papaya Salad 6.0
tomatoes, thai basil, palm sugar dressing

WU’s Lettuce Wraps (v)  5.0

filled with kung pao chicken or vegetarian style with wok-seared tofu

Roast Duck and Watermelon Salad  5.5
roasted cashews and sweet tamarind dressing

Side Salad of Tossed Greens (v) 3.0
carrot and ginger dressing

TO START HOT

Edamame (v) 2.5
steamed japanese soy bean with maldon sea salt

Japanese Crispy Fried Chicken Kara-Age  3.5
yuzu mayo dusted with shichimi

Prawn Tempura  5.5
pickled cucumber salad, sriracha aioli

Crunchy Green Bean Tempura (v) 3.0
2 dipping sauces

Malaysian Sweet and Sticky Veal Ribs 6.0
malaysian sweet black pepper glaze

Sliced Roast Duck with Mandarin Pancakes  4.5
scallions, cucumber and hoisin-plum sauce

Crispy Shrimp Tossed in Our House Sriracha Aioli  4.5
lime wedges and ponzu sauce

Char Siu Roasted Veal Belly 6.5
sliced and served with scallions and pickled beet root

Warm Salad of Pan Seared Duck Breast with Lychee  5.5
honey and coriander dressing

Crispy Salt and Chili Pepper Calamari 4.0
yuzu and soy dipping sauce

All our "dishes to be shared" are progressively brought to the table as they are ready to be served.



مقبالت باردة
سلطة اجلمبري والدجاج مع  بوميلو                5.0

نعناع، كزبرة ورمان

6.0 تارتار الذيل األصفر 
محار جيزا كريسبي، توم مي منقوع، جواكامول

سلطة كالبي بيف مشوي ُتلف في ورق األرز          6.5
خس، خيار، بصل أخضر وغموس الصويا احللوة

6.0 سلطة اجلمبري املشوي والبابايا 
الطماطم والريحان التايالندية، سكر النخيل

WU لفائف اخلس  )ن(    5.0
دجاج محشو بالكونغ باو أو باألسلوب النباتي مع التوفو بالووك

5.5 سلطة البط املشوي والبطيخ 
كاجو ُمحمص وصلصة التمر الهندي احللو

سلطة خضار جانبية )ن( 3.0
صلصة اجلزر والزجنبيل 

املقبالت احلارة
2.5 ادامامي )ن(

فول الصويا الياباني على البخار مع ملح طعام مالدون 

3.5 دجاج ياباني مقلي كريسبي كارا-آيج 
مع مايونيز يوزيو مرشوش بالشيتشيمي

5.5 متبورا جمبري 
سلطة مخلل خيار، سريراتشا ايولي

متبورا فاصوليا خضراء هشة )ن( 3.0
2 صلصة للغموس

6.0 حلوى ماليزية وأضالع حلم العجل الدبقة  
حلوى ماليزية والفلفل األسود املزجج

4.5 شرائح بط مشوية مع بان كيك املندرين 
بصل أخضر، خيار وصلصة هويسني - خوخ

روبيان كريسبي منقوع في سريراتشا أيولي لدينا     4.5
شرائح بالليمون وصلصة بونزو

كرش العجل تشار سيو احملمصة    6.5
شرائح ُتقدم مع البصل األخضر ومخلل جذور الشمندر 

5.5  سلطة دافئة من صدر الدجاج املشّوح باملقالة مع ليتشي 
صلصة العسل والكزبرة

كالماري بامللح والفلفل احلار كريسبي  4.0
صلصة  غموس يوزيو والصويا

جميع "أطباقنا للمشاركة" يتم جلبها تدريجًيا إلى الطاولة عندما تكون جاهزة للتقدمي.

جميع الأطباق النباتية يشار إليها بحرف (ن) 
جميع الأطباق النباتية يشار إليها بحرف (ن) جميع األسعار بالدينار البحريني وتخضع ألجور خدمة %10 ورسوم حكومية10%

جميع الأطباق النباتية يشار إليها بحرف (ن) جميع األسعار بالدينار البحريني وتخضع ألجور خدمة %10 ورسوم حكومية10%
جميع الأطباق النباتية يشار إليها بحرف (ن) جميع األسعار بالدينار البحريني وتخضع ألجور خدمة %10 ورسوم حكومية10%

جميع األسعار بالدينار البحريني وتخضع ألجور خدمة %10 ورسوم حكومية10%

جميع الأطباق النباتية يشار إليها بحرف (ن) 
جميع األسعار بالدينار البحريني وتخضع ألجور خدمة %10 ورسوم حكومية10%



All vegetarian dishes are marked (v)  
All prices are in Bahraini Dinars and subject to 10% service charge and 10% government levy.

OUR HOUSE SIGNATURE BAO BUNS

Your choice of filling:

Veal Belly          3.0 
char siu glaze

Kalbi Beef Rib 3.5
sweet soy glaze and kim chee

Roast Duck 3.0
hoisin - plum sauce and pickled cucumber

DIM SUM SELECTION

Steamed       

Seafood and Asparagus Dumplings 2.5 

Chicken and Prawn Siu Mai 2.5 
with shitake mushroom 

Roast Duck Wontons in Soya 3.5 
with scallion and rayu  

Prawn Har Gow Dumplings 3.0 
with scallops and water chestnuts

Pan fried

Crispy Prawn and Coriander Money Bags    2.5 

Five Spice Chicken and Prawn Bean Curd Roll   3.5 

Gyoza with Chicken and Prawns       3.0 
with scallion 

Date and Chestnut Gyoza  (V) 3.0 
with black vinegar dipping sauce 

1 piece

3 pieces



كعكة باو الرائعة احملضرة حملًيا
١ قطعة اختيارك من احلشوة: 

3.0 بطن حلم العجل 
تشار سيو املزجج

ضلع حلم البقر كالبي   3.5
الصويا احللوة املزججة وكيم تشي

3.0 بط مشوى 
صلصة هويسني - خوخ ومخلل خيار 

اختيارك من دمي سوم
على البخار

2.5 زالبية مأكوالت بحرية والهليون 
2.5 سيو مي دجاج وجمبري 

مع فطر شيتاك 

3.5 ونتونز بط مشوي في فول الصويا 
مع البصل األخضر ورايو

3.0 زالبية جمبري هار غاو 
مع االسكالوب وماء الكستناء 

املقالي
2.5 جمبري هش وكزبرة موني باجز 
دجاج بتوابل فايف سبايس ولفائف اجلمبري مبعجون الفول    3.5
3.0 جيزا مع الدجاج واجلمبري 

مع البصل األخضر

التمر وجيزا الكستناء )ن(  3.0
مع صلصة غموس اخلل األسود

٣  قطع

جميع الأطباق النباتية يشار إليها بحرف (ن) 
جميع األسعار بالدينار البحريني وتخضع ألجور خدمة %10 ورسوم حكومية10%

جميع الأطباق النباتية يشار إليها بحرف (ن) 
جميع األسعار بالدينار البحريني وتخضع ألجور خدمة %10 ورسوم حكومية10%



All vegetarian dishes are marked (v)  
All prices are in Bahraini Dinars and subject to 10% service charge and 10% government levy.

GRILLED BAMBOO SKEWERS

Served with pickled cucumber and kimchi

Chicken 3.5
teriyaki marinade

Veal Belly 5.5
char sui marinade

Beef Filet 5.5
smoky panca sauce

Eggplant (v) 3.5
tahini and soy glaze

Chilean Sea Bass 6.0
caramelized miso glaze 

SOUPS

Traditional Japanese Miso 2.0
seaweed, tofu and spring onions

Miso Soup Brewed on the Table - Our House Signature Soup           4.5
prawns, seaweed and mushroom

Korean Spicy Beef and Vegetable Soup – Yukgaejang 5.0
served with steamed rice

Tom Yum Kung 4.0
hot and sour soup with shrimp, straw mushroom and lemongrass 

Curry Laksa Soup 
malaysian coconut broth with noodles

Your choice of : 

Chicken Prawn Laksa    5.5 

Mixed Seafood Laksa   5.5

Vegetable Laksa 5.0

2 pieces



مشاوي باسياخ اخليزران
ُتقدم مع مخلل اخليار والكمتشي

3.5 دجاج 
منقوع بالترياكي

5.5 بطن حلم العجل 
منقوع في تشار سوي

5.5 فيليه حلم العجل 
مع صلصة سموكي بانكا

3.5 باذجنان )ن( 
طحينة وفول الصويا املزجج

6.0 التشيلي سي باس 
ميزو مزجج بالكراميل

الشوربات
ميزو ياباني تقليدي   2.0

األعشاب البحرية، التوفو والبصل الربيعي 

شوربة ميزو تخمر على الطاولة – شوربة مميزة حتضر محلًيا   4.5
جمبري، أعشاب بحرية وفطر

حلم البقر احلار الكوري وشوربة اخلضار يوكجياجاجن    5.0
ُيقدم مع األرز على البخار

4.0 توم يوم كونغ 
شوربة ساخن وحامضة مع اجلمبري، فطر القش والليمون

شوربة كاري الكسا
مرق جوز الهند املاليزي مع النودلز

اختيارك من:
5.5 السكا الدجاج والروبيان 
5.5 السكا املأكوالت البحرية 
5.0 الكسا اخلضار 

2 قطع

جميع الأطباق النباتية يشار إليها بحرف (ن) 
جميع األسعار بالدينار البحريني وتخضع ألجور خدمة %10 ورسوم حكومية10%



All vegetarian dishes are marked (v)  
All prices are in Bahraini Dinars and subject to 10% service charge and 10% government levy.

WU SUSHI BAR

Sushi and Sashimi
Sashimi - five pieces per order       Sushi - two pieces per order

Grand Tasting Platter (serves 3-6 people)   26.0
our chef ’s selection of 9 sushi, 8 sashimi, 16 pieces maki

Sake - salmon  3.5        6.0

Maguro - tuna  4.5 8.0

Hamachi - yellow tail 4.0 7.0

Unagi - freshwater eel 5.5 10.0

Tai - sea bream  2.5 4.0

Ebi - prawn  3.5 6.0

Hotate - scallop 4.5 8.0

Tako - octopus  4.0 7.0

Maki roll

California 4.5
avocado, crab stick, cucumber and tobiko

Spider Roll  7.5
crispy soft shell crab and spicy mayo

Rainbow Roll 6.0
salmon, shrimp, tuna and avocado

Salmon Crunch 6.5
salmon tempura, ikura and shiso 

Spicy Tuna 7.5
avocado, cucumber, spicy mayo and tobiko 

Caterpillar  9.5
unagi, prawn tempura, avocado and sweet eel glaze 

Crispy Prawn Tempura 6.0
avocado, togarashi and tempura flakes

Philly Maki 6.0
salmon, cream cheese, cucumber and sesame seeds 

Lobster Tempura 7.0
double fried roll, avocado, coriander and jalapeño 

2 pieces 5 pieces



WUسوشي بار
 سوشي و ساشيمي

ساشيمي – خمس قطع لكل طلب، سوشي – قطعتني لكل طلب

26.0 طبق جراند تيستنغ )يكفي 3-6 أشخاص( 
اختيار الشيف لدينا مكون من 9 سوشي، 8 ساشيمي، 16 قطعة ماكي

2  قطع         5 قطع 
ساكي - السلمون                     3.5             6.0
ماجورو - التونة                     4.5             8.0
هاماتشي - الذيل األصفر  4.0            7.0
10.0           5.5 حنكليس - ثعبان املياه العذبة 
4.0            2.5 تاي – الشبوط 
ايبي – اجلمبري  3.5             6.0
هوتي – قواقع  4.5            8.0
7.0             4.0 تاكو - األخطبوط 

ماكي رول

 4.5 كاليفورنيا 
األفوكادو، أصابع السلطعون، اخليار وتوبيكو

7.5 سبايدر رول 
احملار الطري الكريسبي والسلطعون ومايو حار

6.0 رينبو رول 
سمك السلمون اجلمبري، التونة واألفوكادو

6.5 سمك السلمون كرانش 
سمك السلمون تيمبورا، إيكورا وشيسو

7.5 سمك التونة احلار 
األفوكادو، أصابع السلطعون، اخليار وتوبيكو

9.5 كاتربيلر 
يوناجي، جمبري تيمبورا، األفوكادو ثعبان البحر احللو املزجج 

6.0 جمبري كريسبي تيمبورا 
االفوكادو، توجاراشي ورقائق متبورا

6.0 فيلي ماكي 
سمك السلمون جبنة كرمية، خيار وبذور السمسم

7.0 لوبستر تيمبورا 
لفائف مقالي مزدوجة، األفوكادو والكزبرة والفلفل احلار

جميع الأطباق النباتية يشار إليها بحرف (ن) 
جميع األسعار بالدينار البحريني وتخضع ألجور خدمة %10 ورسوم حكومية10%



All vegetarian dishes are marked (v)  
All prices are in Bahraini Dinars and subject to 10% service charge and 10% government levy.

Crispy Jumbo Maki 6.0
salmon, shrimp, avocado, scallions and spicy mayonnaise 

Dragon Roll 10.5
unagi, avocado, crab stick, eel glaze and toasted sesame seeds 

Volcano Roll 6.5
salmon, crunchy tempura flakes, tobiko, spicy mayonnaise and sweet eel sauce

Vegetarian Roll with Sesame Seeds (v) 5.0 
avocado, carrot, cucumber and asparagus 

Osaka Spicy Salmon 7.0
avocado, cucumber and spicy salmon tartar 

Contemporary sushi and sashimi

Scallop Tiradito and Foie Gras 12.0
yuzu-soy glaze, pickled onion   

Sea Bream Ceviche      7.0
coriander, sweet potato and leche de tigre 

Yellowtail Tiradito 7.0
yuzu, maldon sea salt and truffle essence 

Yellow Tail Samba 7.0
sliced hamachi, chili, garlic and our house sauce

Screaming Salmon 7.0
sliced salmon with jalapeno and traditional ponzu

Kyoto Tuna  9.5
avocado, sesame espuma and chili-soy with onions

Salmon Tiradito 7.0
charred avocado, amarillo sauce and onion salsa

Beef Tataki 11.5 
thinly sliced seared beef served medium rare with spicy garlic dressing

Lobster and Prawn Ceviche 12.5
lobster, prawns, citrus and coconut milk 



6.0 جمبو ماكي كريسبي 
سمك السلمون، القريدس، األفوكادو، البصل األخضر واملايونيز احلار

10.5 دراغون رول 
يوناجي، األفوكادو، أصابع السلطعون، ثعبان البحر املزجج وحبوب السمسم احملمص

6.5 فولكانو رول 
سمك السلمون، رقائق ميبورا املقرمشة، توبيكو، مايونيز حار وصلصة ثعبان البحر احللوة

5.0 رول اخلضار مع حبوب السمسم )ن( 
األفوكادو، اجلزر، اخليار والهليون

7.0 سلمون اوساكا احلار 
األفوكادو اخليار وتارتار السلمون احلار

السوشي والساشيمي املعاصر

12.0 قواقع تيراديتو وفوا  جراس 
يوزو فول الصويا املزجج، مخلل البصل

7.0 سفيش سمك االبراميس البحري 
الكزبرة، بطاطا حلوة والشي دي تيغري

7.0 تونة تيراديتو 
يوزو، ملح بحري مالدون وروح الكمأة

7.0 تونة سامبا 
شرائح هاماتشي، الفلفل احلار، الثوم وصلصة محلّية

7.0 سكرمينغ سلمون 
شرائح سمك السلمون مع جاالبينو وبونزو تقليدي 

9.5 تونة كيوتو 
األفوكادو، سمسم اسبوما وفول الصويا احلار مع البصل

7.0 تونة السلمون 
االفوكادو املشوح، صلصة امريلو والبصل

11.5 تاتاكي حلم البقر 
شرائح رقيقة من حلم البقر املشوح ُتقدم نادرا مع صلصة الثوم احلارة

12.5 سفيش اللوبستر و الروبيان 
لوبستر، روبيان، احلمضيات وحليب جوز الهند

جميع الأطباق النباتية يشار إليها بحرف (ن) 
جميع األسعار بالدينار البحريني وتخضع ألجور خدمة %10 ورسوم حكومية10%



All vegetarian dishes are marked (v)  
All prices are in Bahraini Dinars and subject to 10% service charge and 10% government levy.

FROM THE GRILL

Kalbi Beef Ribs 13.5 
sliced bone-in short ribs with traditional korean marinade, 
ginger and scallion

Sambal Jumbo Shrimps 8.0
grilled in their shell with ginger, chili and coriander marinade

Wagyu Australian Beef Sirloin 29.5 (200g) 

(Marbling Grade of 6/7) 39.5 (300g) 
glazed with sweet soy and served with garlic chips 

STIR FRIES FROM THE WOK

Beef-Broccoli and Oyster Sauce 9.0 
mushrooms, onions and soy

Kung Pao Prawns 8.0 
wok fried jumbo prawns, dried chili and peanuts

Crispy Chili Beef 7.0 
shredded beef with scallions and sweet chili

Kai Pad Med 7.0 
stir-fry chicken with cashew nuts, onions and dried chilies

Sweet and Sour Chicken / Shrimp 7.0 / 8.0 
with sugar snap peas and sweet red peppers

Ma-Po Tofu with Chinese Shitake Mushroom and Scallion (v) 6.5 
with minced veal or vegetarian style

NOODLES FROM THE WOK

Lobster and Duck Chow Mein  8.0
sweet ginger noodles, pulled roast duck, lobster and vegetables

Shrimp and Chicken Char Kway Teow  7.0
thick rice noodles stir-fried with calamari, bean sprouts, egg and chili

Pad Thai  6.5
rice noodles, egg, chili, lime, peanuts, chicken, shrimp and flat chives

Mee Goreng 
egg noodle stir-fry with bean sprouts, tomato, bok choy, egg and bean curd

your choice of : 
Prawns Calamari Mee Goreng  7.0

Chicken Mee Goreng  6.0   

Vegetable Mee Goreng    5.5



من الشواية
13.5 ضلع حلم البقر كالبي 

 شرائح الضلع مع العظم مع منقوع كوري تقليدي،
 زجنبيل وبصل أخضر

8.0 قريدس سامبال جمبو 
ُيشوى بقشره مع الزجنبيل، منقوع الفلفل احلار والكزبرة 

29.5 )200 غم(  شرائح حلم البقر األسترالي اغيو 
39.5 )300 غم( )صنف الترخيم 7/6( 

مزجج مع الصويا احللو وُتقدم مع رقائق الثوم

مقايل من الووك
9.0 حلم البقر مع القرنبيط وصلصة احملار 

الفطر، البصل وفول الصويا

8.0 روبيان كونغ باو 
روبيان جمبو مقلي بالووك، الفلفل احلار املجفف والفول السوداني

حلم بقر حار كريسبي  7.0
حلم بقري مقدد مع البصل األخضر والفلفل احلار احللو

ماي باد ميد   7.0
دجاج مقلي مع الكاجو، البصل، الفلفل احلار املجفف

8.0 / 7.0 دجاج/روبيان احللو واحلامض 
مع بازيالء برشة سكر والفلفل األحمر احللو

توفو ما – بو مع فطر شيتاك الصيني والبصل األخضر )ن(  6.5
مع حلم العجل املفروم أو بأسلوب النباتيني

نودلز من الووك
8.0 لوبستر وبط  شو مني 

نودلز بالزجنبيل احللو، بط مسّحب مشوي، لوبستر وخضار

7.0 جمبري ودجاج تشار كواي تيو 
نودلز سميكة مع األرز مقلية مع الكالماري، براعم الفاصوليا، البيض والفلفل احلار

6.5 فات تايالندي 
نودلز األرز، البيض، الفلفل احلار والليمون احلامض، الفول السوداني، الدجاج والروبيان والثوم املعمر 

مي قطع
نودلز البيض املقلية مع براعم الفاصوليا، الطماطم، بوك تشوي، معجون البيض والفول

اختيارك من:
جمبري وكاالماري مي قطع   7.0
6.0 دجاج مي قطع 
5.5 اخلضار مي قطع 

جميع الأطباق النباتية يشار إليها بحرف )ن( 
جميع األسعار بالدينار البحريني وتخضع ألجور خدمة %10 ورسوم حكومية10%



All vegetarian dishes are marked (v)  
All prices are in Bahraini Dinars and subject to 10% service charge and 10% government levy.

CURRIES

Malaysian Beef Rendang 7.0
caramelized beef curry with thickened coconut milk, lemongrass

Massaman Lamb Shank Curry 8.0
sweet potatoes, coconut, cinnamon, tamarind and peanuts

Traditional Thai Green or Red Curry
your choice of :

Duck Curry  6.5 

Chicken Curry  6.0

Prawn and Mixed Seafood Curry 7.5 

Vegetable Curry    5.0

WU SIGNATURES

Miso Chilean Sea Bass 16.0
miso glaze marinade

Teriyaki Glazed Chicken 7.5
toasted sesame seeds and scallions

Mushroom Toban-yaki (v) 6.0
japanese mushrooms and yuzu-soy butter

Aromatic Steamed Fish 10.0
topped with soy, ginger and mushrooms

Malaysian Braised Beef Short Ribs       14.0
sticky glaze of orange, star anis and kecap manis

Crispy Fried Whole Fish  10.0
laid on a sauce of kaffir lime, tamarind, 

coriander and palm sugar

Roast Duck 8.5 (half)   
mandarin pancakes, scallions, cucumbers

and hoisin-plum sauce               15.0 (whole) 

all our signature dishes are served with a side portion of rice.



الكاري
7.0 حلم البقر رينداجن املاليزي 

حلم البقر بالكراميل والكاري مع حليب جوز الهند السميك والليمون

8.0 حلم الضأن بالكاري ماسمان 
بطاطا حلوة، جوزالهند، القرفة، التمر الهندي والفول السوداني

األطباق التايلندية بالكاري األخضر أو األحمر
اختيارك من:

بط بالكاري   6.5
6.0 دجاج بالكاري 
روبيان ومأكوالت بحرية مشكلة بالكاري  7.5
خضار بالكاري   5.0

أطباق WU املعينة
16.0 ميسو سي باس تشيلي 

ميسو مزجج منقوع

7.5 دجاج ترياكي املزجج 
مع حبوب السمسم احملمص والبصل األخضر

فطر توبان ياكي  )ن( 6.0
فطر ياباني وزبدة يوزو فول الصويا

10.0 سمك شهي على البخار 
ُمغطى بفول الصويا، الزجنبيل والفطر

ضلع حلم البقر مطهو ببطء ماليزي    14.0
مع دبق البرتقال، ستار انيس وكيكاب مانيس

10.0 سمك كامل مقلي كريسبي 
 يوضع على صلصة من الليمون احلامض كافير،

 التمر الهندي، الكزبرة وسكر النخيل

البط املشوى  8.5   )نصف بطة(
15.0  )كاملة( بان كيك املندرين، البصل األخضر، اخليار وصلصة هويسني اخلوخ  

ُتقدم جميع أطباقنا املعينة إلى جانب األرز.

جميع الأطباق النباتية يشار إليها بحرف )ن( 
جميع األسعار بالدينار البحريني وتخضع ألجور خدمة %10 ورسوم حكومية10%



All vegetarian dishes are marked (v)  
All prices are in Bahraini Dinars and subject to 10% service charge and 10% government levy.

FRIED RICE AND VEGETABLES

WU Lobster Fried Rice with Foie Gras 9.0 (for 1)          17.5 (for 2)
mushroom and scallion

Nasi Goreng-Spiced Fried Rice with Prawns   4.5 (for 1)           8.0 (for 2)
topped with fried egg

Yeung Chow Fried Rice (v)   4.0 (for 1)           7.0 (for 2) 
with turkey ham and shrimp or vegetarian style

Steamed Jasmine Rice (v) 1.5 (for 1)           2.5 (for 2)

Kimchi (v) 3.0
chili pickled cabbage

Stir Fried Sugar Snap Peas (v) 3.0
bean sprouts and soy

Green Bean Tempura (v) 3.0
2 dipping sauces

Bok Choy (v) 3.0
wok fried with ginger-hoisin sauce and crispy garlic

Mushroom Toban-yaki  (v) 3.5
japanese mushroom and yuzu-soy butter

DESSERTS

The Big Show 7.0 (1 or 2)      13.0 (3 or more) 
WU’s favorite dessert tasting platter

Ice Cream Mochi  3.5
ask about our seasonal flavors

Lemongrass Crème Brûlée  3.5
thai coconut ice cream

Ice Cream by The Scoop  1.5
coconut, green tea, mango or vanilla

Green Tea Cake  3.5
sweet bean cream filling, black sesame ice cream

Dulce de Leche and Banana Wantons  3.5
dusted in cinnamon sugar

Iced Watermelon and Lychees  3.5 
infused with passion fruit and peppermint

Bitter Sweet Chocolate 
and Mandarin Orange Potted Crème 3.5 
almond biscuit



اخلضار مع األرز املقلي

WU لوبستر باألرز املقلي مع فوا جراس       9.0 )للواحد(      17.5 )لالثنني(
مع الفطر والبصل األخضر

ناسي جورينج - األرز املقلي املتبل مع  روبيان    4.5  )للواحد(       8.0  )لالثنني(
مع طبقة علوية من البيض املقلي

يونغ تشو األرز املقلي  )ن(  4.0 )للواحد(        7.0 )لالثنني(
مع الديك الرومي والروبيان أو بأسلوب النباتيني

1.5 )للواحد(       2.5  )لالثنني( أرز ياسمني على البخار )ن(
كيمتشي )ن(   3.0

مع مخلل امللفوف بالفلفل احلار 

فاصوليا مقلية مع رشة سكر )ن(           3.0
براعم الفاصوليا وفول الصويا

تيمبورا الفاصوليا اخلضراء  )ن(        3.0
2 صلصة غموس

3.0 بوك تشوي )ن( 
ووك املقلية مع صلصة الزجنبيل هويصني والثوم متموج

3.5 فطر توبان ياكي )ن(
فطر ياباني وزبدة يوزو فول الصويا

احللويات
7.0  )1 أو 2(       13.0 )3 وأكثر( ذي بيغ شو 

 WU طبق احللويات اللذيذة املفضلة لدى

3.5 آيس كرمي موتشي
اسأل عن النكهات املوسمية لدينا

بروليه الليمون والكرمية                    3.5
آيس كرمي جوز الهند التايالندي

1.5 آيس كرمي/ مكيال 
جوز الهند، الشاي األخضر، املاجنو أو الفانيال

الشاي األخضر والكيك                     3.5
حشوة كرمي الفول احللو، آيس كرمي بالسمسم األسود

دولسي دو الش ووانتونز املوز    3.5
ُترش بالقرفة والسكر

بطيخ مثلج واليتشي           3.5
مُيزج مع فاكهة الباشني والنعناع

شوكوالته حلوة ُمّرة  
مع كرمية مندرين البرتقال               3.5

بسكويت باللوز

جميع الأطباق النباتية يشار إليها بحرف (ن) 
جميع األسعار بالدينار البحريني وتخضع ألجور خدمة %10 ورسوم حكومية10%




