ALL DA Y M E N U
Gün boyu P.F. Chang's lezzetlerinin
tadını çıkarmak isteyenlere...

50 TL
DYNAMITE SHRIMP

Acılı baharatlı sos ile harmanlanan, öncesinde de panelenen bol aromalı karides,
taze soğan parçaları ile servis edilir.
A cup of flavorful battered shrimp with an explosive spicy sauce. A true favorite.

CHANG’S CHICKEN LETTUCE WRAPS

“Wok”ta hazırlanan tavuk parçaları, siyah mantar, yeşil soğan ve su kestaneleri, çıtır pirinç çubukları
üzerinde göbek marul kapları ile servis edilir.
Our most popular appetizer, always copied but never equaled. A delicious combination of chicken and
other traditional ingredients prepared in the wok. Served with fresh iceberg lettuce wraps.

MONGOLIAN BEEF

Moğolistan bölgesine özel geleneksel tarif, tam dengelenmiş bir sos içinde karamelize edilmiş
dana eti dilimleri ile hazırlanır ve yeşil soğanlarla “wok”ta silkelenir.
Our perennial guest favorite. This traditional recipe from the Mongolian region is prepared with
thin slices of caramelized beef in a very balanced sauce and tossed with scallions.

CHANG’S SPICY CHICKEN

Baharatlı, tatlı ve narenciye sos içinde pişirilen, küp şeklinde doğranmış tavuk.
One of our most popular dishes. Diced chicken cooked in a spicy sweet and tangy sauce that revives your taste buds.

LO MEIN VEGETABLES
Klasik Çin “noodle”ları
Classic Chinese egg noodles

BANANA SPRING ROLL

Tarçın ve şeker ile karıştırılıp “wonton”a sarılan ve yağda kızartılan muz.
Ortaya konulan vanilyalı dondurma ile çıtır ve sıcak olarak servis edilir.
Six pieces of bananas rolled in cinnamon and sugar then wrapped in a wonton and fried.
They come out crispy and warm, served with a heaping scoop of vanilla ice cream.

SINIRSIZ GAZLI İÇECEK / UNLIMITED SODA

4 kişilik paylaşımlar için uygundur. Kişi başı ücret uygulanır. Ücret, menüde yer alan tüm ürünleri kapsar.
Suitable for 4 people to share. Price is charged per person and includes all items in the menu.
Limitli Alkol Paketi (2 bardak bira, şarap):30 TL / Limited Alcohol Package (2 glasses of beer, wine): 30 TL

