Restaurang Wok House, Lindesberg
www.wokhouselinde.se

*1

0581-611 550
Udda veckor
Mån-Fre: 11-15
Lunchbuffé, soppa & salladsbuffé: 95 kr (avhämtning 88 kr)
Inklusive: bröd, smör, måltidsdryck, kaffe, te & kaka

Måndag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lättfriterad marinerade kyclingfilé med sesamfrön.
Wokad fläskfilé med vitlök, ostronsås & barbecuesås (stark)
Friterade kycklingvingar
Friterade minivårrullar
Friterade lökringar
Stekta nudlar med soyasås & grönsaker
Friterad kycklingfilé med valfri sås
Thaikryddig kycklingsoppa (stark)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wokad biff med röd curry & grönsaker (stark)
Wokad kyckling med cashewnötter & grönsaker
Friterad kycklingfilé med valfri sås
Stekta nudlar med curry & grönsaker
Friterade minivårrullar
Friterade räkor med sötsur sås
Stekt ris med grönsaker
Thaikryddig kycklingsoppa (stark)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wokad fläskfilé med szechuansås & grönsaker(stark)
Stekta kycklingspett med jordnötssås
Friterad kycklingfilé med valfri sås
Friterade minivårrullar
Wokade grönsaker med tufo & tomatsås
Stekta nudlar med grönsaker & soyasås
Friterad fläskfilé med valfri sås
Thaikryddig kycklingsoppa (stark)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lättfriterad marinerade kyclingfilé med sesamfrön
Wokad fläskfilé med vitlök, hoisinsås & chilibönsås(stark)
Friterad kycklingfilé med valfri sås
Friterade minivårrullar
Stekta nudlar med curry & grönsaker
Friterade lökringar
Friterade kycklingvingar
Thaikryddig kycklingsoppa(stark)

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wokad kyckling med rödvinsvinäger (stark)
Wokad biff med bambuskott & lök
Stekta nudlar med grönsaker & soyasås
Friterade minivårrullar
Friterade räkor med sötsur sås
Friterad kycklingfilé med valfri sås
Wokade grönsaker med tufo & soyasås
Thaikryddig kycklingsoppa (stark)

Restaurang Wok House, Lindesberg
www.wokhouselinde.se

*2

0581-611 550
Jämna veckor
Mån-Fre: 11-15
Lunchbuffé, soppa & salladsbuffé: 95 kr (avhämtning 88 kr)
Inklusive: bröd, smör, måltidsdryck, kaffe, te & kaka

Måndag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lättfriterad fläskfilé med grönsaker & sesamfrön
Wokad kyckling med masamancurry & grönsaker (stark)
Stekta nudlar med grönsaker & curry
Friterade räkor med sötsur sås
Friterad kyckling med valfri sås
Wokade grönsaker med tufo & soyasås
Friterade minivårrullar
Thaikryddig kycklingsoppa (stark)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wokad biff med vitlök, hoisinsås & chilibönsås (stark)
Wokad Chop Suey med kycklingfilé,fläskfilé & grönsaker
Stekta nudlar med grönsaker & soyasås
Friterade minivårrullar
Friterad kyckling med valfri sås
Friterade lökringar
Friterad fläskfilé med valfri sås
Thaikryddig kycklingsoppa (stark)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stekta marinerade kycklingskivor med jordnötssås
Wokad fläskfilé med vitlök, ostronsås & barbecuesås (stark)
Stekta nudlar med curry & grönsaker
Friterade kycklingvingar
Friterade minivårrullar
Friterad kyckling med valfri sås
Friterade lökringar
Thaikryddig kycklingsoppa (stark)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wokad kycklingfilé med röd curry & grönsaker (stark)
Wokad biff med bambuskott & lök
Stekta nudlar med grönsaker & soyasås
Friterad fläskfilé med valfri sås
Stekt ris med tomatsås & ananas
Friterad kyckling med valfri sås
Friterade minivårrullar
Thaikryddig kycklingsoppa (stark)

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lättfriterad marinerade kyclingfilé med sesamfrön
Wokad biff med masamancurry & grönsaker (stark)
Stekta nudlar med grönsaker & curry
Friterade kycklingvingar
Friterade minivårrullar
Friterad kyckling med valfri sås
Wokade grönsaker med tufo & tomatsås
Thaikryddig kycklingsoppa (stark)

