Forretter

kylling

11. Vårruller med søt chili saus(2 stk.) (e+,h,so,se+)

75 kr

Vi har også vegetar vårruller.
12. Frityrstekt Wonton eller Wonton suppe(e+,h,so,se+)
14. Peking suppe 🌶🌶 (e,so,se+)

32. Kylling chopsuey med grønnsaker (bl+, so,se+)
169 kr
34. Kylling a la Szechwan med grønnsaker🌶 🌶 (bl+, so, se+). 169 kr

75 kr
89 kr

15. Kylling suppe(e,se+)
17. Reker chips (sk)
18. Innbakt scampi med sursøt saus(e+,h,sk)

89 kr
49 kr
89 kr

35. Kylling Gong Bao med grønnsaker og peanøtter(p,so).
36. Kylling i rød Karri-saus med kokosmelk
37. Kylling a la Mala med grønnsaker 🌶 🌶 (bl+, so, se+)
40. Kylling GanBian (Kinesisk tørr wok) 🌶🌶(so,se)

169 kr
179 kr
169 kr
185 kr

41. Innbakt kyllingfilet med sursøt saus(e+,h)

179 kr

Kokken anbefaler
68. Chopsuey De Luxus med biff, kylling og scampi
(bl+,so,sk,se+)

Svinekjøtt
199 kr

43. Innbakt svinekjøtt i sursøt saus (h)
45. Svinekjøtt Szechwan med grønnsaker🌶🌶 (bl+,so,se+)

69. Husets wok med biff og kylling (bl+,so,se+)
189 kr
70. Husets wok med biff, kylling og scampi i chili & hvitløkssaus
(bl+,so,sk,se+)🌶🌶
199 kr

Biff

Andfilet
47. Andefilet chopsuey med grønnsaker(bl+,h,so,se+).
48. Andefilet Szechwan med grønnsaker🌶🌶 (bl+,h,so,se+)

229 kr
229 kr

49. Fritert andefilet med sursøt saus(e+,h,so,se+)

229 kr

21. Biff chopsuey med grønnsaker(bl+,so,se+)
169 kr
22. Biff med bambusskudd, champignon og purre(bl+,so,se+)169 kr
23. Biff a la Szechwan med grønnsaker 🌶 🌶 (bl+,so,se+)
169 kr
25. Biff i gul karrisaus med grønnsaker
27. Biff a la Mala med grønnsaker🌶🌶 (bl+,so,se+)
28. Biff GanBian (Kinesisk tørr wok) 🌶 🌶 (so,se)

169 kr
169 kr
185 kr

179 kr
169 kr

Scampi
54. Scampi med brokkoli i hvitløk saus (bl+,sk,se+)
55. Fritert scampi med salat med sursøt saus (e+,h,sk,)
56. Scampi Szechwan med grønnsaker 🌶🌶 (bl+,sk,so,se+)
57. Scampi Ganbian (Kinesisk tørr wok) 🌶 🌶 (sk,so,se)

Forbehold om trykkfeil/feil opplysninger. ALLERGENER: b-bygg, bl-bløtdyr, e-egg, h-hvete, m-melk, p-peanøtter, se-sesamfrø, sk-skalldyr, so-soya, su-sulfitt.
Dersom disse ingrediensene finnes i saus, har vi merket dem med +

219 kr
219 kr
219 kr
219 kr

Ris og nudler
63. Stekt ris med egg, kylling, skinke og erter (e,so,se+)
169 kr
64. Stekt nudler med biff, kylling og grønnsaker(e,h,so,se+) 169 kr
67. Vegetarisk chopsuey med peanøtter (bl+,p,so,se+)
149 kr

Kombinasjonsretter
73. Biff chopsuey /Vårrull /Innbakt svinekjøtt I sursøt saus. 229 kr
(bl+,h,so,se+)
74. Kylling chopsuey/Vårrull/ Innbakt svinekjøtt I sursøt saus
(bl+,h,so,se+)
229 kr
75. Fritert scampi/Vårrull/ Innbakt svinekjøtt I sursøt saus. 249 kr
(e+,h,sk,so,se+)
B. Små kombo med innbakt kylling med sursøt saus og Vårrull
(e+,h,so,se+)
160 kr

Barnemeny
87. Pølse med pommes frites (h,so) en pølse 65 kr to pølser 85 kr
88. Innbaktkylling med pommes frites (h)
89 kr
89. Kinesisk barnetallerken med ris (bl+,so,se+)
105 kr
velg mellom biff chopsuey eller kylling chopsuey

Desserter
92. Fritert banan med is (m,h)
Ekstra ris:25 kr

75 kr

Ekstra biff/kylling/svinekjøtt 40kr

Forbehold om trykkfeil/feil opplysninger. ALLERGENER: b-bygg, bl-bløtdyr, eegg, h-hvete, m-melk, p-peanøtter, se-sesamfrø, sk-skalldyr, so-soya, su-sulfitt.
Dersom disse ingrediensene finnes i saus, har vi merket dem med +

Take Away Meny
Tlf: 69256470
Åpningstider: 14.00-21.00
Dronningensgt 17, 1530 Moss
www.china-garden.no

