Meny

Förrätter
1. Vårrullar

55:-

(blandfärs, grönsaker)

2. Tom Yam Goong-soppa

60:-

(räkor, tomat, champinjoner m.m.)

3. Pekingsoppa

60:-

(kyckling, bambuskott, ärtor, morot)

4. Vitlöksbröd

Erbjudande
A. Stekt fläskfilé

med bearnaisesås och pommes frites

B. Pasta penne med kyckling
eller fläskfilé i vitvinssås med grädde

C. Entrecôte med pommes frites
och bearnaisesås eller rövinssås

D. Stekt rödspättafilé
med klyftpotatis och remouladsås

35:-

148:128:198:148:-

Anka

11. Friterad anka

168:-

12. Wokad ankfilé

168:-

Rödvinsås eller Szechuansås
med grönsaker, soyabönsås eller skaldjursås

Fläskkött
21. Friterad fläskfilé

med sötsur sås eller currysås

138:-

22. Wokad fläskfilé
med grönsaker, svartpeppar och koriander

Biffkött

31. Biff med bambuskott
32. Biff med grönsaker

Kyckling
41. Friterad kycklingfile

med sötsur sås eller currysås

148:148:-

138:-

46. Wokad kycklingfile med Szechuansås 148:47. Kycklingspett med jordnötssås

148:-

48. Wokad kycklingfilé

148:-

49. Wokad kycklingfilé

148:-

med grönsaker och cashewnötter
med ananas och sötsur sås

Kontinentala rätter
S1. Oxfiléplanka

bearnaisesås eller pepparsås

S2. Oxfilé
med grönsaker & klyftpotatis bearnaisesås
eller pepparsås

S3. Entrecôte
med grönsaker & klyftpotatis

S4. Black & White med klyftpotatis
bearnaisesås och rödvinssås

S5. Fläskfiléplanka
med bearnaisesås

S6. Fläskfilé Oscar
med räkor, sparris och klyftpotatis

S7. Fläsknoisette
med pommes frites, bearnaisesås
eller champinjonsås

S8. Schnitzel
med pommes frites, bearnaisesås
eller rödvinssås

S9. Lövbiff
med persiljesmör och pommes frites

S10. Laxfiléplanka
bearnaisesås eller hollandaisesås

S11. Stekt laxfilé
med grönsaker och klyftpotatis
bearnaisesås eller hollandaisesås

268:268:238:238:198:188:148:148:128:198:188:-

Räkor

51. Friterade räkor
sötsursås eller currysås

56. Wokade jätteräkor
med szechuansås

57. Jätteräkor på spett
med jordnötssås

58. Wokade jätteräkor
med cashewnötter

59. Wokade jätteräkor
med ananas och sötsursås

Nudlar & Ris
62. Stekta chilinudlar
kyckling, räkor, biff

63. Nasi goreng
kyckling, räkor, biff & curry

64. Stekt ris deluxe
kyckling, räkor & biff

65. Stekta nudlar
med kyckling & grönsaker

148:158:158:158:158:-

138:138:138:138:-

Thairätter med biff
71. Wokad biff

med rödcurry och grönsaker i kokosmjölk

72. Wokad biff
med grönsaker, svartpeppar och koriander

73. Wokad biff
med citronblad, chili och grönsaker

74. Wokad biff
med grönsaker, chilipaste och cashewnötter

75. Wokad biff
med stark basilika och grönsaker

148:148:148:148:148:-

Thairätter med kyckling
81. Wokad kycklingfilé

med röd curry och grönsaker i kokosmjölk

82. Wokad kycklingfilé
med grönsaker, svartpeppar och koriander

83. Wokad kycklingfilé
med citronblad, chili och grönsaker

84. Wokad kycklingfilé
med grönsaker, chilipaste och cashewnötter

85. Wokad kycklingfilé
med stark basilika och grönsaker

86. Wokad kycklingfilé
med färsk ingefära och grönsaker

148:-

			
148:148:148:148:-

Thairätter med räkor
91. Wokade jätteräkor

med rödcurry och grönsaker i kokosmjölk

92. Wokade jätteräkor
med grönsaker, svartpeppar och koriander

93. Wokade jätteräkor
med citronblad, chili och grönsaker

94. Wokad jätteräkor
med grönsaker, chilipaste och cashewnötter

95. Wokade jätteräkor
med stark basilika, chili och grönsaker

158:158:-

158:158:158:-

Kockens Special
101. Wokad oxfilé

med svartpeppar och koriander

102. Wokad oxfilé
med citronblad

103. Chop suey
kyckling, biff och jätteräkor

104. Wokade grönsaker
med cashewnötter

105. Wokade skaldjur
med stark basilika, jätteräkor, musslor
och bläckfisk

106. Blandat grillspett
2 st kyckling, 1 st fläsk och 1 st räkor

107. Pak thai
wokade risnudlar med kyckling, räkor,
sötchili och fisksås

108. Wokade grönsaker
med friterad tofu

109. Wokade grönsaker
med rödcurry

			
188:158:128:158:158:148:138:138:-

K1.

Kockens kombination

• Friterade jätteräkor med sötsur sås
• Kycklingspett med jordnötssås
• Wokad biff med bambuskott

K2.

158:-

Hovmästarens kombination

• Friterad fläskfilé med sötsur sås
• Kycklingspett med jordnötssås
• Wokad oxfilé med färsk vitlök

K4.

K1

K2

158:-

Fyra små rätter

• Friterade räkor med sötsur sås
• Friterad fläskfilé med sötsur sås
• Wokad biff med bambuskott
• Wokad kycklingfilé i curry

K4

158:-

Barnmeny
B1. Friterad kyckling

78:-

med sötsur sås

B2. Köttbullar

78:-

med pommes frites

Dessert

D1 . Friterad banan eller ananas

60:-

med glass

D2. Glass med chokladsås

60:-

eller kolasås

D3. Banana split

60:-

Drycker
Röda viner
husets röda
Glas 60:- Halv karaff 120:- Hel karaff 230:-

rawson ’ s retreat , australien
1/1 flaska 260:-

tommast , italien
1/1 flaska 280:-

santa caolina cellar selection , chile
1/1 flaska 230:-

Vita viner
husets vita
Glas 60:- Halv karaff 120:- Hel karaff 230:–

alkoholfritt

Vitt vin

Rawson’s Retreat, Australien
Torr, fruktig smak med Iiten sötma, inslag
av gula äpplen, bivax, persika & mandarin.
Sötma 3/12, Fyllighet 4/12, Syra 8/12
Glas 50:- Flaska 150 -

alkoholfritt

Rött vin

Rawson’s Retreat, Australien
Mycket fruktig smak med inslag av svarta
vinbär, blåbär, örter och lakrits.
Glas 50:- Flaska 150 -

bitter
Gammeldansk 18:-/cl
Jägermeister 18:-/cl

whisky
John Jameson 18:-/cl
Grant’s 18:-/cl

cognac
Grönstedts VS 20:-/cl

likör
Xanté 18:-/cl
Baileys 18:-/cl

alkoholfri öl
Carlsberg 33 cl 45:-

starköl
Mariestad Export 50 cl 68:Eriksberg Export 50 cl 68:Falcon Export 50 cl 68:Carlsberg Export 50 cl 68:Singha 63 cl 88:Singha 33 cl 50:Heineken 33 cl 50:-

mellanöl
Carlsberg Hof 50 cl 55 :-

övriga alkholdrycker
Somersby Päroncider 33 cl 60:Xide 27 cl 60:-

läsk juice mjölk
Läsk Juice Mjölk

25:-

mineralvatten & lättöl 25:kaffe / the

25:-

irish coffee

4 cl

6cl

99:- 129:-

nation

108:-

es

med sötsur sås

eet and sour sauce

ordnötssås

ut sauce

mbuskott

kombination 118:-

mall Dishes

d sötsur sås

with Sweet and sour sauce

ordnötssås

ut sauce

ärsk vitlök

Avhämtning
Take Away

garlic

Four Small Dishes 118:-

med sötsur sås

eet and sour sauce

d sötsur sås

with Sweet and sour sauce

mbuskott
curry

er – Continental

earnaisesås

plank with bearnaise sauce

e grönsaker

erade grönsaker

188:-

188:158:-

d vegetables & potato wedges

klyftpotatis

potato wedges

158:-

bearnaisesås

138:-

rris & klyftpotatis

138:-

plank with bearnaise sauce

ps, asparagus & potato wedges

ommes frites
ampinjonsås

98:-

Öppet
sommartid

Öppet
vintertid

Måndag

11.00–22.00

Måndag

11.30–15.00

Tisdag

11.00–22.00

Tisdag

11.30–21.00

Onsdag

11.00–22.00

Onsdag

11.30–21.00

Torsdag

11.00–22.00

Torsdag

11.30–21.00

Fredag

11.00–23.00

Fredag

11.30–22.00

Lördag

12.00–23.00

Lördag

12.00–22.00

Söndag

12.00–22.00

Söndag

12.00–21.00

98:-

0381-100 20

mör & pommes frites 98:-

N.Storgatan 23 · 575 32 Eksjö

earnaise sauce or mushroom sauce

mes frites
dvinsås

aise sauce or red wine sauce

ter and french fries

