KINESISK HUSMANSKOST
Förrätter
35. Vårrulle (köttfärs, lök ock vitkål i infyllning) ------------------------ 60:36. Vegetariska vårrullar ------------------------------------------------- 60:37. Kycklingsoppa m. champinjoner ---------------------------------- 60.38. Peking soppa (sur och starksmak) ---------------------------------- 60:39. Räkchips ---------------------------------------------------------------- 45:40. Tom Ying Gong soppa (kryddig räksoppa m. citrongräs på
Thailändskvis) ----------------------------------------------------------- 75:-

Husets rekommenderat
41. Golden Crown speciell grillade marinerade lammkotlett
m. vitlöksås ------------------------------------------------------------- 229:42. Stekt oxfilé i skivor med svartpepparsås på en bädd av
grönsaker --------------------------------------------------------------- 189:43. Grillad kycklingfilé m. Golden Crown specialsås -------------- 169:44. Stekta blandade skaldjur m. grönsaker i ostronsås ---------- 169:45. Wokade grillad ankor m. grönsaker i stark Szechuansås --- 179:46. Spett de lux (kyckling, räkor och oxfilé på spett i jordnötssås) --

179:-

47. Grillad anka i skivor serverad på en bädd av stekta nudlar och
sweet chilisås --------------------------------------------------------- 179:-

48. Wokade lättfriterade och panerade kyckling i bitar i stark
chilismak serverad i en fågelbo formade nudelskål ---------- 159:49. Wokade scampi m. broccoli i vitlöksås serverade i en
fågelbo formade nudelskål ----------------------------------------- 179:50. Torrwokade stora scampi m. kinapeppar serverade i en
fågelbo formade nudelskål ----------------------------------------- 179:-

Biffrätter
51. Wokad biff i strimlor m. lök och purjolök ----------------------- 139:52. Wokad biff m. bambuskott ---------------------------------------- 139:53. Wokad biff i skivor m. blandade grönsaker -------------------- 139:54. Wokad biff m. klyft potatis, lök och paprika ------------------- 139:55. Wokad skivade biff m. vitlök, spansk peppar, purjolök i
stark soyabönsmak --------------------------------------------------- 139:56. Wokad skivade biff m. grönsaker i stark satésås -------------- 139:57. Oxfilé på spett m. vitlöksås ----------------------------------------- 189:58. Wokade vitlöksmarinerade oxfilé i skivor i ostronsås -------- 189:-

Fågelrätter
60. Wokad kyckling m. grönsaker och cashewnötter ------------ 139:61. Crispy Orange kyckling (stekt lätt friterade kycklingbitar
marinerad i pressade apelsinsaft serverad i en fruktig sås) --------- 139:62. Gongbao kyckling (stekt tärnade kyckling m. grönsaker &
jordnötter i Kinesisk stark gongbaosås) ------------------------------- 139:63. Wokad kyckling i bitar m. ananas -------------------------------- 139:64. Friterade kyckling m. sötsur eller jordnöttssås ---------------- 139:65. Grillade kyckling på spett m. jordnöttsås ----------------------- 139:66. Crispy kycklingfilé i bitar serveras m. Golden Crown special
starksås ----------------------------------------------------------------- 139:67. Wokad ankfilé m. grönsaker i Golden Crown special
starksås ----------------------------------------------------------------- 179:-

Skaldjur och fiskrätter
70. Wokade tigerräkor m. ananas ------------------------------------- 169:71. Wokade tigerräkor m. grönsaker i stark Szechuansås ------- 169:72. Wokade bläckfisk m. grönsaker och szechuanpeppar
stark chilisås ----------------------------------------------------------- 139:73. Wokade bläckfisk m. paprika & lök i stark soyabönsås ----- 139:74. Crispy fiskfilé m. sweetchilisås ------------------------------------ 149:-

Ris, nudlar och vegetarisk rätter
80. Golden Crown special stekt ris (med ägg & räkor) --------------- 129:81. Nasigoren (wokad ris m. kyckling, biff , räkor i currysmak) -------- 129:82. Stekt japansk risnudlar wodong m. biff och grönsaker ------ 139:83. Patai (stekt bandnudlar m. biff på thailändsk vis) -------------------- 129:84. Stekt nudlar m. (kyckling, biff, räkor och grönsaker) -------------- 129:85. Stekta blandade grönsaker m. cashewnötter ------------------ 129:86. Wokade tofu (Kinesisk bön ost) m. blandade grönsaker ------ 139:-

