www.shanghai-info.se
Förrätter

Från Grillen
Kokt ris ingår.

Räkchips med wasabiyoghurt.

35 kr

Indisk Samosa - blandfärsfyllning i curry
med syrligt yoghurtsallad.
Vårrulle (blandfärs) med currysås.

45 kr
45 kr

Vegetarisk mini vårrulle med currysås.
Friterade Won-Ton - serveras med
asiatisk BBQ-sås.

45 kr

Kycklingsoppa med grönsaker.
Pekingsoppa - stark & syrlig soppa med
kycklingfiléer, ägg & grönsaker.

45 kr

Won-Ton soppa toppas med hackade purjolök.

55 kr

Saté Grillspett
Satégrillspett är marinerade i bl.a. chili, sambal & vitlök.
Ett grönsaksspett samt en sås ingår.
Välj mellan:
sötsursås, currysås, jordnötssås, vitlöksås, chilisås,
tzatziki eller wasabiyoghurt.

55 kr

45 kr

Våra Mixar

Kycklingfilé eller Fläskfilé grillspett
Oxfilé grillspett
Räksaté grillspett
Kvartett i spett - ett av varje
ovanstående grillspett
Vegetarisk grönsaksspett

125 kr
145 kr
145 kr
139 kr
98 kr

A´la Shanghai
Marinerad med traditionell kryddblandning från vårt eget kök.
Sze chuansås, tzatziki & grönsaksspett.

Kokt ris ingår.
Triss i Mix
En smakrik mix med rätter från woken, grillen & fritösen.
Friterade räkor - välj mellan sötsur, curry eller chilisås
Satai Wok med biff
Kycklingfilé grillspett i jordnötssås
119 kr
Triss i Räkmix
I denna smakfulla mix, jobba kockarna endast med räkor
som huvudingrediens med olika tillagningsalternativ.
Friterade räkor - välj mellan sötsur, curry eller chilisås
Vitlöks Wok med räkor
Räksaté grillspett i jordnötssås
139 kr
Asiatisk Mix
En blandning från asiatiska köket, där Ni får
avnjuta olika smaker.
Välj mellan fyra såser:
sötsursås, currysås, jordnötssås, chilisås, vitlöksmör,
wasabiyoghurt, tzatziki, sze chuansås, vitlöksås eller
asiatisk rödvinssås.

Fläskfilé eller Kycklingfilé A´la Shanghai
Oxfilé A´la Shanghai
A’la Shanghai Mix - en god & blandad
version av A ’la Shanghai

125 kr
145 kr
139 kr

Thailändsk Vitlöksgrill
Jätteräkor eller tunna kycklingfiléer som är marinerat i vitlök &
andra kryddor. Denne grillrätt betonar vi gärna ordet VITLÖK.
Till denne rätt har vi valt ut en chilisås & en härlig smält
vitlökssmör.
Gai Yang - Kycklingfiléer
Gong Yang - Räkor
Gong Gai Mix - vad sägs om båda
från ovanstående
Mandarin Kyckling med asiatisk rödvinssås
Marinerad kycklingfilé med smakrika kryddor.
Serveras med asiatisk rödvinssås, tzatziki,
grönsaksspett.

125 kr
145 kr
139 kr

125 kr

Malaysisk Tandoorikyckling
Kycklingfiléer marinerade med bl.a. tandoorimasala
& curry. Serveras med curry, kardemumma & kanel
kryddat ris samt syrlig tandoorisallad & currysås. 125 kr

Förrätter:
Friterad Won-Ton
Vårrullar
Räkchips
Friterad räka, kycklingfilé, bläckfisk & fläsk

Friterade Rätter

Varmrätter:
Vitlöksgrill med kycklingfilé & räka
Oxfilé, fläskfilé & kycklingfilé A´la Shanghai
Fyra grillspett - kycklingfilé, oxfilé, fläskfilé & grönsak
Sze Chuan Wok med biff
198 kr

Kokt ris ingår.
En klassisk asiatisk maträtt.
Välj mellan sötsursås, currysås, jordnötssås eller chilisås.
Räkor
Bläckfisk eller Kycklingfiléer
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125 kr
99 kr
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Från Woken
Alla wok rätter innehåller grönsaker & kan
kryddas efter önskad styrka. Kokt ris ingår.
Välj ett av följande wok alternativ samt din favorit
ingrediens:
Gong Bao Wok
Såsen är baserad på bl.a. vitlök, ingenfära & kockens egen
sambal krydda. Kryddstark smak, toppas med jordnötter.
Het Masala Wok
Spännande mix av exotiska kryddor från det indiska köket.
Smakrik kryddning & en härlig stark smakupplevelse.
Vitlöks Wok
Syrlig & sötstark vitlökssås med bl.a. sambal, tomatpuré
& finhackad vitlök.
Sweet Chili Wok
Aromatisk & sötstark chilisås bestående av bl.a. sambal,
vitlök, tomatpuré & ingefära.
Sze Chuan Wok
Kryddstark, sydkinesisk rätt från Sze Chuan provinsen.
Den sötstarka såsen består av bl.a. rödpeppar, vitlök
& chili bean.
Satai Wok
Satai wok är en av våra många kryddrika anrättningar.
Sataisåsen består av bl.a. vitlök, räkpasta & soya.
Svartbön Wok
En traditionell kinesisk husmanskost där smakrika svarta
bönor wokas med stark krydda, vitlök & andra kryddor.
Vegetarisk
Kycklingfiléer, Biff eller Bläckfisk
Räkor
Anka
Mix – Kycklingfiléer, Biff & Räkor

85 kr
99 kr
125 kr
135 kr
105 kr

Penang
Penangsåsen består av bl.a. kokos, röd curry, limeblad,
limestång & andra kryddor.
Vegetarisk
Kycklingfiléer
Räkor

85 kr
99 kr
125 kr

Kanton Wok
Knaprig kantonfritering där fritössmeten baseras på ägg &
potatismjöl. Ingredienserna är marinerade i vitlök &
ingefära. Efter friteringen wokas det i sötsursås & grönsaker
för att sedan toppas med cashewnötter.
Kycklingfiléer
Fläsk

99 kr
99 kr

Chop Suey
Klassisk kinesisk anrättning med kycklingfiléer, biff & räkor.
Tillagas mild med grönsaker.
115 kr
Klassiska wokrätter
Välj ett av följande alternativ samt ditt önskemål av grönsak:
Räkor
Anka
Kycklingfiléer, Biff eller Bläckfisk
Vegetarisk
* Bambuskott
* Grönsaker
* Lök
* Purjolök

125 kr
135 kr
99 kr
85 kr

* Bambuskott & Champinjoner
* Currysås & Grönsaker
* Ananas i sötsursås
* Grönsaker & Cashewnötter

Nudlar & Risrätter
Malaysisk Nasigoreng & Bamigoreng
Currykryddat ris eller äggnudlar wokas med biff & grönsaker.
Två kycklingspett & currysås ingår.
Nasigoreng (ris)
Bamigoreng (nudlar)

125 kr
125 kr

Wokat Äggnudlar eller Wokat Ris
Samtliga alternativ wokas med grönsaker.
Vegetarisk
Kycklingfiléer eller Biff
Räkor
Mix – Kycklingfiléer, Biff & Räkor

85 kr
99 kr
119 kr
115kr

Desserter
Friterad frukt med gräddglass & sirap.
Välj bland förljande:
Banan eller Ananas
Banan och Ananas

26 kr
50 kr

Gräddglass med sås
(Välj mellan jordgubbe, choklad el kolasås)

45 kr

Gräddglass med apelsinjuice
marinerade färska fruktbitar.
Homemade Cheesecake

52 kr
55 kr

Tillägg
Extra Sås
Extra Ris
Extra Wok Ris
Extra Wok Nudlar
Utbyte till Wok Ris
Utbyte till Wok Nudlar

Avhämtnings Meny
Tel: 019-611 12 55
Drottninggatan 44 / Änggatan 18

13 kr
30 kr
35 kr
35 kr
20 kr
20 kr

