Kontinentalt
Husets Angusburgare

119 kr

Ost, sallad, gurka, tomat, lök, bröd och pommes frites.

Fläskschnitzel

129 kr

Grönsaker och brunsås.

Filé Oskar

139 kr
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Grillad fläskfilé med bearnaisesås och grönsaker.

Gräddstuvad fläskfilé

139 kr

Bacon, lök och färska champinjoner.

Black & white

189 kr

Grillad oxfilé och fläskfilé med rödvinsås,

你带回家

bearnaisesås och grönsaker.

Pepparstek

189 kr

Grillad oxfilé med pepparsås och grönsaker.

Husets oxfilé

189 kr

Grillad oxfilé med vitlök, kantarellsås,
bearnaisesås och grönsaker.

Förrätter
Tom Yam Goong

65 kr

Kryddig räksoppa med tomat och citrongräs.

Vegetariska vårrullar

39 kr

Färska grönsaker och sweet chili-sås.

Tre små rätter
Kombination 1

139 kr

Friterade räkor med sötsur sås.
Kycklingfilé på grillspett med jordnötssås.

来电订购

Vitlöksmarinerad kycklingfilé med peppar.

Kombination 2
Kycklingfilé på grillspett med jordnötssås.
Wokad biff med söt basilika.

Kombination 3

Beställning

0370-802 25

139 kr

Friterade räkor med sötsur sås.

139 kr

Friterad kycklingfilé med sötsur sås.
Kycklingfilé på grillspett med jordnötssås.
Wokad biff med lök.

Kombination 4

139 kr

Friterade räkor med sötsur sås.
Kycklingfilé på grillspett med jordnötssås.
Wokad biff med bambuskott och champinjoner.
Dessert: Friterad banan med glass.

Öppettider
Måndag - torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

11:30-15:00 17:00-21:30
11:30-15:00 17:00-22:30
12:30-22:30
12:30-20:30

Fyra små rätter
För två personer
Friterade räkor med sötsur sås.

www.restaurangbambu.se

Friterad kycklingfilé med sötsur sås.
Wokad biff med bambuskott och champinjoner.
Stekt kycklingfilé med Xi Chuan-sås.
Dessert: Friterad banan med glass.

278 kr

Husets specialité
Krispig anka

Räkor
139 kr

Friterade räkor

109 kr

Ris och sötsur- eller currysås.

Serverad med grönsaker och hoisin-rödvinsås.

Stekta räkor

109 kr

Cashewnötter och grönsaker.

Curry
Stekt ris & nudlar

Gul curry
Den minst starka av currysorterna.

Wokade nudlar

Röd curry
Medelstark med tydlig smak av kokos.

Stekta nudlar

Grön curry

99 kr

Kycklingfilé, räkor och grönsaker.

Stark med tydlig smak av lime.

Nasigoreng

Välj vilken curryblandning du vill ha. Vi tillagar din rätt

99 kr

Stekt ris med curry, kycklingfilé,

med färska grönsaker och antingen kyckling eller räkor.

Curry med kyckling
Curry med räkor

99 kr

Med kycklingfilé, grönsaker och svartpeppar-honungssås.

biff, räkor, ärtor och stekt ägg.

99 kr
109 kr

Xi Chuan (sött och starkt)
Kyckling

Kyckling Xi Chuan

99 kr

Kycklingfilé med grönsaker.

Friterad kycklingfilé

109 kr

Ris och sötsur- eller currysås.

Kycklingfilé med cashewnötter

99 kr

Chop Suey Xi Chuan

109 kr

Räkor, kycklingfilé, biff och grönsaker.

99 kr

Kycklingfilé serverad på bädd av isbergssallad.

Kycklingfilé på spett med jordnötssås

109 kr

Biff med grönsaker.

Wokad kycklingfilé med grönsaker.

Vitlöksmarinerad kycklingfilé

Biff Xi Chuan

Nudlar Xi Chuan

99 kr

Kycklingfilé, crabfish, räkor och grönsaker.

99 kr

Serverad på bädd av isbergssallad.

Kyckling Gong Bao

99 kr

Wokad kycklingfilé med gong bao-sås,

Vegetariskt

grönsaker och jordnötter.

Kyckling Ingefära

99 kr

Kyckling Söt basilika

99 kr

Biff
109 kr

Bambuskott och champinjoner.

Wokad biff

109 kr

Vitlök, söt basilika och grönsaker.

Wokad biff
Lök, vitlök och svartpeppar.

89 kr

Wokade grönsaker Xi Chuan

89 kr

Färska champinjoner, paprika, broccoli, babymajs och lök.

Stekt kycklingfilé med söt basilika och grönsaker.

Wokad biff

Wokade grönsaker
Färska grönsaker med babymajs, vitlök och peppar.

Stekt kycklingfilé med ingefära och grönsaker.

109 kr

