Bläckfiskrätter
76
77
78
79
80

Sauterad liten bläckfisk med stark chili (stark)
Bläckfiskblomma med broccoli
Sauterad liten bläckfisk i Sichuan stil
Bläckfiskblomma i stark sås
Friterad bläckfisk med sötsur eller currysås

81
82
83
84

Fisk med surstark ”assam” curry
Ångkokt fisk i kinesisk stil
Ångkokt fisk med svart soyaböner och färsk chili (stark)
Friterad fiskfilé med sötsur eller currysås

149:129:149:135:125:-

Mat för avhämtning

Fiskrätter
135:220:220:120:-

Vegetariska rätter
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Wokade grönsaker i sambal eller currysås
Tre olika mixad uppläggning av grönsaker
Grönsallad ”Bock Choy” med kinesisk svamp
Stekta böngroddar med tofu
Malaysisk sallad med jordnötssås
Stekta blandade grönsaker
Silkes tofu i stark sås
Soyakaka med grönsaker och chili (stark)
Wokade grönsker med tofu

99:120:120:120:105:89:118:120:120:-

Öppet:

Efterrätter
94
95
96
97
98
99A
99B

Sorbet med färsk kiwi och apelsin
Friterad pumpakaka med glass
Glass med chokladsås
Friterad banan med cocos och glass
Malaysisk jordnötspannkaka med glass
Friterad Sesamrulle med glass
Inbakad sötpotatiskaka med sesamfyllning och glass

59:69:59:59:69:69:69:-

Måndag - Torsdag 11 - 23
Fredag 11 - 24
Lördag 12 - 24
Söndag 13 - 23
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Kycklingrätter
41
42
43

Husets specialiteter
011
012
013
014
015
016
017
017B
017C

Grillspett med kyckling, jordnötssås och friterad riskaka
Grillspett med biff, jordnötssås och friterad riskaka
Grillspett med lamm, jordnötssås och friterad riskaka
Grillspett med jätteräkor, jordnötssås och friterad riskaka
Grillspett med fläskkött, jordnötssås och friterad riskaka
Mixat grillspett med jordnötssås och friterad riskaka
Friterade räkor i sötsur sås och stekt kyckling med cashewnötter
Hel grillad anka för avhämtning utan tillbehör
Krispig anka med grönsaker i asiatisk barbequesås

018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029

Malaysisk curryvårrulle
Ångkokt Dim-Sum (knyten med köttfyllning)
Friterade wonton (inbakade köttknyten)
Stekta Dumplings (knyten med köttfyllning)
Malaysisk pannkaksbröd
Vårrullar sichuan stil
Wontonsoppa
Malaysisk kycklingsoppa med riskaka
Räkor i sur och stark soppa (stark)
Grönsakssoppa
Malaysisk soppa med tofu, kyckling och grönsaker (stark)
Räkdumpling
1 påse räkchips

129:135:135:165:129:169:125:420:179:-

44
45
46
46B
47
488

Sauterd kycklingfilé i svart pepparsås
Malaysisk currykycklingfilé
Kycklingfilé med currysås, lemonblad och atjar eller sambalsås,
lemonblad och atjar
Sauterad kycklingfilé i Sichuan stil med jordnötter och chili
Sauterad kycklingfilé i hemlagad kryddstark sås
Stekt kycklingfilé med cashewnötter i stark chilisås
Stekt kycklingfilé med grönsaker
Stekt kycklingfilé med lök och paprika i stark soyabönsås
Friterad kycklingfilé med sötsur eller currysås

48
49
50

Friterad anka med ananas eller malaysisk svampsås
Sauterad ankfilé i krispig ”golden ball”
Stekt anka med tofu och svamp i stark sås

51
52
53
54
55
56
57
58
59

Stekt biff i asiatisk barbecuesås
Stekt biff med paprika och lök i stark soyabönsås
Chop suey de luxe: biff, kyckling, räkor och grönsaker
Sauterad biff i Sichuan stil med skogsöron och chili (stark)
Biff med broccoli
Torrfriterad biff i sötstark sås
Kryddstark biff med hemlagad kryddblandning
Biff med sambalsås och lemonblad
Strimlad biff med bambuskott och purjolök

120:139:139:118:115:118:115:-

Ankrätter

Förrätter

149:179:169:-

Biffrätter
45:79:62:79:62:62:62:62:70:59:62:89:35:-

Ris och nudelrätter
30

139:118:-

Kinesisk och Malaysiskt risbord med 4 små rätter
(Strimlad biff, friterade räkor, currykyckling och saté)
120:31
Stekt ris med räkor och skinka i kryddstark smak
115:32
Cocosmjölksris med sambalräkor, omelett, friterad fiskfilé
och sallad
120:33
Malaysiskt risbord med 8 smårätter; biff, atjar, räkchips,
saté, sambalräkor, currykyckling, tofu, äggspecial minst 2 pers. p.p. 175:34
Stekt curryris med räkor, ett biffgrillspett, jordnötssås, ägg och atjar 115:35
Stekt ris med grillat honungsmarinerat fläskkött
115:36
Wokade risvermiceller med kyckling och räkor eller biff (Stark)
118:37
Wokade äggnudlar med kyckling, räkor och krossade nötter (Stark) 118:38
Wokade äggnudlar med kyckling och räkor (Kinesisk stil)
118:39
Wokade äggnudlar med grillat honungsmarinerat fläskkött
118:40
Nudelsoppa efter din smak
139:40A Stekt ris med krispig ankfilé
145:-

139:135:129:129:129:149:149:135:125:-

Fläskrätter
60
61
62
63
64
65
66
67

Marinerade torkade kinesiska grönsaker med ångkokt fläskkött
Sauterat revbensspjäll i kinesisk sötsur sås
Pikant honungsmarinerat i kryddstark smak
Kryddstark tofu med köttfärs (stark)
Pikant aubegin med köttfärs och stark chilisås (stark)
Pikant fläskkött i sur och stark sås (stark)
Friterat fläskkött med sötsur sås
Stekt broccoli med grillat honungsmarinerat fläskkött

169:129:159:139:139:135:125:135:-

Räkrätter
69
70
71
72
73
74
75

Stekta jätteräkor med currysås och lemonblad
Friterade räkor med sötsur eller currysås
Stekta jätteräkor med sambalsås och lemonblad (stark)
Jätteräkor med hemlagad kryddblandning
Friterade jätteräkor med sötsur eller currysås
Stekta jätteräkor med grönsaker
Stekta jätteräkor med kycklingfilé och paprika

159:120:159:169:159:159:159:-

