Asiatisk Buffé

Vi dukar fram hela spektrat från det asiatiska köket.
Prova lite av allt eller välj ut dina favoriter. Du kommer
inte gå hungrig härifrån.

∞ SUSHI
∞ SALLAD
∞ MONGOLISK BARBECUE
∞ VARMRÄTTER
∞ GRILLAT
∞ DESSERT & KAFFE

TIS – TORS
SÖNDAG

17:30-20:30
13:00-20:30

FREDAG
LÖRDAG

17:30-22:00
13:00-22:00

249 KR

289 KR

Barn upp till 12 år 119 kr

Barn upp till 12 år 139 kr

Förrätter

TOM YAM GOONG

89

Kryddig räksoppa med tomat, champinjoner och citrongräs.

VEGETARISKA VÅRRULLAR

69

Krispiga vegetariska vårrullar med sweet chili-sås.

s Specialitéer
Huset

KRISPIG ANKA
–

GRILLAD OXFILÉ
–

Serverad med grönsaker
och hoisin-rödvinssås.

Serverad på het grillplatta
med grönsaker och BBQ-sås.

219

279

STEKT KYCKLINGFILÉ
–
Serverad på het grillplatta
med söt basilika, grönsaker
och BBQ-sås.

219

Curry
Välj själv vilken curryblandning du vill ha. Sen tillagar vi din rätt
med färska grönsaker och antingen kyckling eller räkor.

KYCKLING/RÄKOR
GUL CURRY

199/219

Innehåller bland annat citrongräs, koriander,
kummin och räkpasta. Den minst starka av currysorterna.

RÖD CURRY

199/219

Består av röd chilifrukt, färsk koriander, kummin,
kryddnejlikor, muskotnöt, kokosmjölk, lök, limegräs,
limeskal, räkpasta och galangal. Medelstark med
tydlig smak av kokos.

GRÖN CURRY

199/219

En blandning av kryddor och färska örter. Rörs ihop
med kokosmjölk, citrusblad, limeskal, grön chilifrukt
och kummin. Används tillsammans med fisksås och
färsk koriander. Den är starkast av currysorterna med
tydlig smak av lime

Kyckling

GONG BAO KYCKLING

199

Wokad kycklingfilé med gong bao-sås, grönsaker och jordnötter.

FRITERAD KYCKLING

199

Med sötsur- eller currysås.

CASHEW KYCKLING

199

Wokad kycklingfilé med grönsaker och cashewnötter.

VITLÖKSMARINERAD KYCKLING

199

Wokad kycklingfilé serverad på bädd av isbergssallad.

KYCKLING INGEFÄRA

199

Wokad kycklingfilé med ingefära och grönsaker.

KYCKLING SÖT BASILIKA

199

Wokad kycklingfilé med söt basilika och grönsaker.

KYCKLINGSPETT MED JORDNÖTSSÅS
Kycklingfilé på grillspett, serverad på bädd av isbergssallad.

199

Biff

BIFF MED BAMBUSKOTT

219

Wokad biff med bambuskott och champinjoner.

BIFF MED SÖT BASILIKA

219

Wokad biff med söt basilika och grönsaker.

BIFF MED LÖK

219

Wokad biff med lök och svartpeppar.

Räkor

FRITERADE RÄKOR

219

Med sötsur- eller currysås.

CASHEW RÄKOR

219

Wokade räkor med cashewnötter och grönsaker.

Stekt ris & nudlar

WOKADE NUDLAR

185

Med kycklingfilé, grönsaker och svartpeppar-honungssås.

STEKTA NUDLAR

185

Med kycklingfilé, räkor och grönsaker.

NASIGORENG

185

Stekt ris med curry, kycklingfilé, biff, räkor, ärtor och stekt ägg.

Xi Chuan

KYCKLING XI CHUAN

199

Wokad kycklingfilé med Xi Chuan-sås och grönsaker.

BIFF XI CHUAN

219

Wokad biff med Xi Chuan-sås och grönsaker.

CHOP SUEY XI CHUAN

219

Wokade räkor, kycklingfilé, biff med Xi Chuan-sås
och grönsaker.

NUDLAR XI CHUAN

185

Med Xi Chuan-sås, kycklingfilé, crabfish, räkor och grönsaker.

Xi Chuan är en kinesisk
smaksammansättning av
sött och starkt.

Vegetariskt

WOKADE GRÖNSAKER

179

Färska grönsaker med babymajs, vitlök och peppar.

XI CHUAN GRÖNSAKER
Färska grönsaker, babymajs och Xi Chuan-sås.

De flesta asiatiska rätter går att
ordna i vegetarisk variant. Fråga
gärna personalen.

179

Kontinentalt

HUSETS ANGUSBURGARE

179

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

FLÄSKSCHNITZEL

219

Med grönsaker och brunsås.

FILÉ OSKAR

219

Grillad fläskfilé med bearnaisesås och grönsaker.

GRÄDDSTUVAD FLÄSKFILÉ

219

Med bacon, lök och färska champinjoner.

FISKPLANKA

219

Rödspätta med grönsaker och bearnaisesås.

BLACK & WHITE

269

Grillad oxfilé och fläskfilé med rödvinsås,
bearnaisesås och grönsaker.

PLANKSTEK

279

Grillad oxfilé med baconlindad sparris och bearnaisesås.

PEPPARSTEK

279

Grillad oxfilé med pepparsås och grönsaker.

HUSETS OXFILÉ
Grillad oxfilé med färsk vitlök, kantarellsås, bearnaisesås
och grönsaker.

279

Barnens meny

KÖTTBULLAR

85

Pommes frites, brunsås och lingon.

FRITERAD KYCKLING

85

Ris och valfri sås Sötsur / Curry

Dessertbuffé

DESSERTBUFFÉ

99
Barn upp till 12 år

49

I vår dessertbuffé kan du bland annat finna mjukglass, pannacotta,
chokladmousse, paj, friterad banan och ananas samt färska frukter.
Utbudet kan ändras och varieras, kika gärna vad som erbjuds för
dagen. Kaffe och te ingår.
Dessertbuffén kan endast beställas när vår asiatiska buffé serveras.

