Förrätter

Stora räkor

1. Peking soppa (stark smak) 🌶

45 kr

30. Friterade stora räkor med sötsursås eller currysås

118 kr

2. Majssoppa med kycklingfilé

45 kr

31. Wokade stora räkor med indisk gul curry

118 kr

3. Grönsakssoppa

40 kr

32. Wokade stora räkor med thai röd curry

118 kr

4. Soppa med räkor, kokosmjölk, lime & chili 🌶

45 kr

33. Wokade stora räkor med thai grön curry

5. Räkchips (10 st)

25 kr

34. Wokade stora räkor med thai basilika 🌶

118 kr

6. Vegetariska mini vårrullar (8 st)

40 kr

35. Wokade stora räkor med kokosmjölk, lime & chili 🌶

118 kr

7. China Garden vårrulle

55 kr

36. Wokade Szechuan stora räkor 🌶

118 kr

37. Wokade stora räkor med blandade grönsaker

118 kr

🌶
🌶🌶

118 kr

Kyckling (Kycklingfilé)
Anka (Ankfilé)

10. Friterad kycklingfilé med sötsursås eller currysås

99 kr

11. Wokad kycklingfilé med indisk gul curry

99 kr

40. Wokad ankfilé med ananas och sötsursås

128 kr

12. Wokad kycklingfilé med thai röd curry

99 kr

41. Wokad ankfilé med blandade grönsaker

128 kr

99 kr

42. Wokad ankfilé med thai röd curry

128 kr

14. Wokad kycklingfilé med thai basilika 🌶

99 kr

43. Wokad ankfilé med thai grön curry

15. Wokad kycklingfilé med kokosmjölk, lime & chili 🌶

99 kr

44. Friterad ankfilé med sötsursås eller apelsinsås

128 kr

16. Wokad Szechuan kycklingfilé 🌶

99 kr

45. Wokad ankfilé med kokosmjölk, lime & chili 🌶

128 kr

17. Wokad kycklingfilé med blandade grönsaker

99 kr

46. Wokad Szechuan ankfilé 🌶

128 kr

18. Wokad kycklingfilé med champinjoner & bambuskott

99 kr

47. Friterad ankfilé med hoisinsås

128 kr

19. Wokad kycklingfilé med ananas

99 kr

48. Wokad ankfilé med indisk gul curry

128 kr

49. Peking anka

168 kr

🌶

13. Wokad kycklingfilé med thai grön curry

🌶🌶

🌶
🌶🌶

128 kr

Biff
Vegan / Vegetarisk

20. Wokad biff med gul lök

102 kr

21. Hot wok mix (kycklingfilé & biff) 🌶

102 kr

50. Wokade grönsaker

90 kr

22. Wokad biff med thai röd curry

102 kr

51. Wokad tofu med grönsaker

90 kr

102 kr

52. Wokade grönsaker med thai basilika

90 kr

24. Wokad biff med thai basilika 🌶

102 kr

53. Wokade grönsaker med kokosmjölk, lime & chili 🌶

90 kr

25. Wokad biff med kokosmjölk, lime & chili 🌶

102 kr

54. Wokade grönsaker med currysås (röd 🌶 eller grön 🌶 🌶 )

90 kr

26. Wokad Szechuan biff

102 kr

55. Oumph! Med thai röd curry

102 kr

27. Wokad biff med blandade grönsaker

102 kr

56. Oumph! Med thai grön curry

28. Wokad biff med bambuskott & champinjoner

102 kr

57. Oumph! Med kokosmjölk, lime & chili 🌶

102 kr

29. Wokad biff med bambuskott

102 kr

58. Oumph! Med thai basilika 🌶

102 kr

🌶

23. Wokad biff med thai grön curry

🌶🌶

🌶

🌶
🌶🌶

102 kr

Stekta nudlar & Ris
60. Stekta nudlar med grönsaker och jordnötter

90 kr

61. Stekta nudlar med kyckling, stora räkor & jordnötter

99 kr

62. Stekta nudlar med biff och jordnötter

99 kr

63. Stekta nudlar med stora räkor och jordnötter

118 kr

64. Stekt ris med grönsaker

90 kr

65. Stekt ris med kyckling och stora räkor

99 kr

Kristinavägen 51, 711 30, Lindesberg

66. Stekt ris med biff

99 kr

67. Stekt ris med stora räkor

118 kr

Tel. 0581-10565
www.restchinagarden.se

68. Stekta dumplings (kyckling & grönsaker) (12 st)

118 kr

AVHÄMTNINGSMENY

80. Grillad kycklinginnerfilé på spett med jordnötsås

99 kr

LUNCHBUFFÉ

81. Wokad kycklingfilé med cashewnötter 🌶

99 kr

Vi serverar lunchbuffé, måndag – fredag 11:00 – 14:00

82. Tre små rätter

125 kr

Ingår: smör, bröd, salladsbuffé, kaffe, kaka, efterrätt &

Special rätter

Friterade stora räkor med sötsursås

1 dryck (läsk, lättöl, juice eller mjölk)

Wokad biff med bambuskott
Wokad kycklingfilé med cashewnötter

Stor lunch och pizza samt salladsbuffé

83. Fyra små rätter

135 kr

99 kr (avhämtning 89 kr). Barn under 12 år, 79 kr

Friterade stora räkor med sötsursås

LÖRDAGSLUNCHBUFFÉ

Friterad kycklingfilé med sötsursås
Wokad biff med bambuskott
Wokad kycklingfilé med thai röd curry

Serveras lördagar mellan kl. 12:00 - 15:00
Ingår: smör, bröd, salladsbuffé, kaffe, kaka, efterrätt &

🌶

Tillbehör

1 dryck (läsk, lättöl, juice eller mjölk)

Extra sötsursås

20 kr

Extra currysås

20 kr

Flera olika kinamaträtter, pizzaslice och sushi att välja mellan.

Extra jordnötsås

20 kr

Friterad banan med glass ingår som efterrätt

Extra sweetchilisås

20 kr

Pris: 138 kr. (avhämtning 118 kr). Barn under 12 år, 108 kr

Extra cashewnötter

20 kr

Extra kokt ris

20 kr

Stekta nudlar (istället för kokt ris)

40 kr

Stekt ris (istället för kokt ris)

40 kr

ÖPPETTIDER
11.00 - 21.00
Måndag - Fredag
Lördag, Söndag och Helgdagar 12.00 - 21.00

