Kjøkkensjefen Anbefaler

Biffretter

A.

Tonys special S
189,- ˝
En sterk og krydret rett fra Malaysia - en rett som var
pappa Tonys store favoritt gjennom barndommen.
Kylling servert i en original karrisaus med kokosmelk. ˝

11.

Biff Chopsuey (V, G)

B.

Gylden kylling G, E
170,-˝
Sprø kyllingfilet innbakt med potet- og hvetemel, stekt i
vegetabilsk olje og serveres med en hjemmelaget
sitronsaus. Kan også fåes med vår spesielle sursøt saus. ˝

12.

Biff med karrisaus S, (V)

C.

Char siew (G)
189,-˝
Saftig svinekjøtt ovnsstekt med honning og deilige
krydder. Serveres med en mørk soyasaus og agurk skikkelig Singapore-style.
˝

13.

D.

Ko lo yok G, E
170,- ˝
Vår klassiske innbakte svinefilet med sursøt saus. En rett
som har drevet oss i 35 år – våre kunder har
komplimentert den om og om igjen, smaken er desidert
best hos oss!˝

Biff med østerssaus (V, G)
152,-˝
En fyldig saus fra Guangdong-provinsen i Kina, serveres
med fersk brokkoli og flatbiff.
˝
˝
Biff med black bean saus (V, G)
152,-˝
En tradisjonell kinesisk rett med fyldig saus av svarte
bønner, ferske grønnsaker og biff.
˝
˝
Sichuan wok med biff S, (V, G)
152,-˝
En tradisjonell og eksotisk saus fra Sichuan provinsen,
wokes med utvalgte grønnsaker og biff.˝

E.

Svinefilet på kinesisk vis
189,- ˝
En litt spicy variant av vår sursøt saus som serveres med
ytrefilet av svin eller biff. Toppes med litt fersk paprika
og løk – vår gamle nr. 19 og nr. 10.
˝

F.

Vår pepper signatur
198,-˝
En spennende blanding av 14 forskjellige krydder og
urter har gitt den retten en unik smak. Biff eller svin
ytrefilet servert i en utsøkt peppersaus.
˝

G.

Yangzhou-stekt ris V, (E)
170,-˝
En klassisk stekt ris fra Yangzhou i sør-Kina. Ris woket
med Char Siew, kongereker, egg, purre og grønnsaker.
En rett som allerede ble verdenskjent i løpet av Qing
dynastiet (1754-1825).
˝

H.
I.

Sichuanreker S, V
189,-˝
En tradisjonell og eksotisk saus fra Sichuan provinsen,
wokes med utvalgte grønnsaker og kongereker.
Grillspyd (G, M)
260,-˝
Marinert grillspyd med hjemmelaget kremet
sjampinjongsaus, serveres med frisk salat og ris.
˝
˝
Forretter

14.
15.
16.
18.

152,-˝
En kjent rett fra Guandong-provinsen i Kina. En lett
blanding av sesongens ferske grønnsaker med flatbiff i
en god soyasaus.˝
152,-˝
En god blanding av mange forskjellige krydder er hva vi
i vesten kaller karri. Serveres med en lett blanding av
sesongens ferske grønnsaker og biff.
˝

Biff med bambusskudd (V, G)
152,-˝
Mør flatbiff med bambusskudd, sjampinjong, purreløk
og gulrøtter i en rik god soyasaus
˝
˝
Biff i tomat (V)
159,-˝
Mør flatbiff stekes med fersk tomat, løk og purreløk,
serveres med hjemmelaget frisk tomat saus. ˝
Kyllingretter ˝

21.

˝

Kylling chopsuey (V)
152,-˝
En kjent rett fra Guangdong-provinsen i Kina. En
blanding av sesongens ferske grønnsaker med kylling i
en lys soyasaus.˝

22. Kylling med karri saus S, (V)

152,-˝
En god blanding av mange forskjellige krydder er hva vi i
vesten kaller karri. Serveres med en lett blanding av
ferske grønnsaker og kylling.
˝

23. Kylling med cashewnøtter (V)

152,-˝
En populær og mild rett fra Sichuan- provinsen i Kina.
Kyllingfilet med hjemme ristede cashewnøtter med
sesongens ferske grønnsaker i en lys soyasaus.˝

1.

Vårull (V), G
59,- ˝
Den klassiske kinesiske vårullen som man finner Kina
over. Den lages av butterdeig pakket med okse kjøttdeig
og grønnsaker, og serveres med en deilig søtsur
chillisaus. ˝

2.

Kyllingsuppe (V, G, E)
53,-˝
En deilig og fyldig suppe inspirert av Hong Kongs
urbane gater, fylt med egg, grønnsaker og kylling. ˝

3.

Peking-suppe (V, G, S, E)
53,-˝
Den kjente salt-syrlige suppen fra de nordlige deler av
Kina. Denne retten er litt sterk og kommer med
grønnsaker, egg og kylling.˝

4.

Samosa G
59,- ˝
Samosaen ble fraktet fra India til Singapore med
innvandringen fra Tamil og er kjøtt og potet krydret med
karri og pakket inn i butterdeig. Serveres med en deilig
søtsur chillisaus.˝

31.

Frityrstekt Wonton G
59,- ˝
Svinekjøtt og kongereker pakket i butterdeig, frityrstekt
og serveres med vår sursøte saus.
˝

32. Innbakt andefilet G

5.
6.

Kongereke tempura G, E
62,-˝
Kongereker innbakt på Japansk metode – men finnes i
hele Sørøst-Asia. Luftige, sprø kongereker bakt inn med
brødsmuler, serveres med vår kjente sursøte saus. ˝

7.

Satay spyd
62,-˝
Marinerte kyllingspyd som serveres med en deilig
hjemmelaget peanøttsaus. Lim-familien!

24. Kylling i Sichuan saus S, (V)

152,-˝
En tradisjonell og eksotisk saus fra Sichuan provinsen,
wokkes med kylling og utvalgte grønnsaker.˝

25. Kylling i black bean saus (V), G

152,-˝
En tradisjonell kinesisk rett: en fyldig saus av sorte
bønner, ferske grønnsaker og kylling.˝

26. Kylling Satay (V)

152,-˝
En eksotisk marinade som opprinnelig kommer fra
Indonesia, og her brukt til å lage en fyldig saus som
wokes sammen med ferske grønnsaker og kylling.
˝
Anderetter˝

Andefilet med bambusskudd (G)
212,- ˝
Nydelig rett av andefilet og bambusskudd med et rikt
utvalg grønnsaker som serveres i en utsøkt spesiell
soyasaus.
˝
212,- ˝
Innbakt andefilet serveres med ananas, paprika og løk i
vår deilige sursøt saus.

Fra havet˝

41.

Innbakte kongereker G, E
189- ˝
En av våre bestselgere, en lett og luftig middag av
innnbakte kongereker serverrt i vår nydelige sursøte
saus˝

42. Kongereker i black bean saus G

189,-˝
Kombinasjonen av friske grønnsaker, kongereker litt
krydret bønnesaus og vår hemmelige marinade.˝

43. Kongereker med cashewnøtter

189,-˝
En populær og mild rett fra Sichuan- provinsen i Kina.
Kongereker med hjemme ristede cashewnøtter og
sesongens ferske grønnsaker i en lys soyasaus.˝

˝
51.
52.

Ris & Nudler˝
Ting Hai stektris (V, E)
143,-˝
En lett stekt ris med blanding av kylling, norske reker,
egg, purre og grønnsaker.
˝
Sprøstekt nudelspinn (V), G, E
152,-˝
Sprøstekte nudler med sesongens ferske grønnsaker,
strimlet kylling og Char Siew, serveres i soyasaus. ˝
De tradisjonelle norske˝

61.

Innbakt rødspette G, E
152,-˝
Innbakt rødspette serveres med riflet pommes frites,
hjemmelagd remulade og frisk salat toppet med vår
hjemmelagde dressing. Nam!
˝

62.

Wienersnitzel G, E
152,-˝
Innbakt svinesnitzel med riflet pommes frittes. Serveres
med en frisk salat og vår hjemmelagde dressing.
˝

63.

Indrefilet
269,-˝
Nydelig marinert norsk indrefilet med grønnsaker, kokte
poteter, ris eller pommes frites, og valget mellom
bearnaisesaus M, hjemmelaget kremet sjampinjongsaus
G, M, eller hjemmelaget kremet peppersaus G, M.
˝

64.

Stekt kylling
152,-˝
1/2 kylling med pommes frites, frisk salat og vår
hjemmelagde dressing.
˝

Barnas område

71.

Pølse og rifla påmfri G
71,-˝
En enkel og grei rett som aldri slår feil hos arendalitter!
Riflet pommes frites med grillkrydder, servert med
wienerpølser.˝

72.

Kjøttkaker G, M
71,-˝
Den tradisjonelle norske retten. Kjøttkaker med
hjemmelagd brunsaus og kokte poteter. Serveres med
grønnsaker og litt tyttebær hvis ønskelig.
˝

73.

Kylling og rifla påmfri
71,-˝
En klassiker blant de alle minste. Riflet pommes frites
med 1/4 frityrstek kylling˝
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Sterkt krydret
Kan fåes som vegetar
Inneholder gluten
Inneholder egg
Inneholder melk
Kan fåes uten den angitte ingrediensen
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