Köksmästaren rekommenderar
101. Friterade kinesiska räkor i starkt kryddad sås
Deep fried prawns with strong pepper sauce
102. Stekta kinesiska räkor med grönsaker i stark sås
Fried prawns with vegetables in hot sauce
103. Stekta kinesiska räkor i vitlökssås
Fried prawns with garlic sauce
104. Friterad krabba med grönsaker i stark sås
Deep fried crabs with with vegetables in hot sauce
105. Friterad fiskfilé med grönsaker i stark sås
Deep fried fish with with vegetables in hot sauce
106. Stekt bläckfisk med grönsaker i stark sås
Fried octopus with vegetables in hot sauce
107. TATUNG biff special (med barbequesås)
TATUNG beef special
108. Stekt biff med grönsaker i stark sås
Fried beef with vegetables in hot sauce
109. Biff med broccoli och bambuskott
Beef with broccoli & bambooshoots
110. Stekt anka special (Peking style)
Fried duck special
111. TATUNG kyckling special (med barbequesås)
TATUNG chicken special
112. Stekt kyckling med räkor i sötsur sås
Fried chicken and prawns in sweet & sour sauce
113. Stekt kyckling med räkor i stark sås
Fried chicken and prawns in hot sauce
114. Stekta kinesiska räkor special (stark sås)
Fried prawns special (hot sauce)
115. Stekt fläskkött special (stark sås)
Fried pork special (hot sauce)
116. Stekt kyckling och räkor med grönsaker
Fried chicken & prawns with vegetables

139:139:139:129:129:129:129:129:129:139:129:134:134:139:129:134:-

TRE SMÅ RÄTTER
Friterade räkor
Friterat fläskkött i sötsur sås
Strimlad biff med bambuskott
Samt friterad banan med glass
148:-

FYRA SMÅ RÄTTER SPECIAL
Friterade räkor
Friterat fläskkött i sötsur sås
Strimlad biff med bambuskott
Kyckling i currysås
Samt friterad banan med glass
158:-

GRILLSPETT SPECIAL
117. Jätteräkor på spett i satésås
118. Oxfilé på spett i satésås
119. Fläskfilé på spett i satésås
120. Kyckling på spett i satésås
121. Skaldjur på spett i satésås (räkor, crabfish) fyra spett
122. Spett special (räkor, oxfilé, crabfish & kyckling) fyra spett

168:168:162:162:168:168:-

GRILLRÄTTER
Biffstek med lök och brunsås (Oxfilé)
Kycklingfilé på spett (valfri sås)
Fläskfilé på spett (valfri sås)
Oxfilé på spett (valfri sås)
Plankstek (Oxfilé med bearnaisesås, bacon & tomat)
Filé Oscar (fläskfilé, sparris, räkor & bearnaise sås)
Filé Black & White
Grillad entrecôte med kryddsmör & haricot verts
Biff a´la John (Biffstek med lök, bacon, grädde & crème fraîche)
Cognacsflamberad oxfilé med pepparsås & ranchpotatis
Biff Mexicana (krossad tomat, lök & majs) (starkt)
Tandoori kyckling (marinerad i yoghurt & tandorikryddor)
Västerbottenostgratinerad fläskfilé med tomat & sparris

210:168:168:188:210:198:198:198:210:225:210:149:198:-

Till grillrätterna ingår valfri potatis (pommes frites, stekt potatis, koktpotatis, potatis
gratäng eller ris). Till kinarätterna ingår ris.
Barnmeny finns för avhämtning, fråga personalen.
10% rabatt på all mat vid avhämtning.

FÖRRÄTTER
1. Kinesisk köttrulle (vårrulle)
2. Skaldjurssallad
3. Räkcocktail
4. Kycklingvingar i stark vitlökssås
5. Heta räkor på salladsbädd
6. Räkchips

56:56:68:56:69:45:-

SOPPA
7. Won-Tun soppa (tunn pasta med kött)
8. Kycklingsoppa
9. Tomatsoppa med ägg
10. Pekingsoppa
11. Sparrissoppa med krabba (crabfish)
12. Majssoppa med krabba (crabfish)
13. Majssoppa med kyckling

58:56:54:56:56:56:56:-

RÄKOR
14. Friterade räkor (valfri sås)
15. Friterade räkor med grönsaker
16. Stekta räkor i currysås
17. Stekta räkor i sötsur sås
18. Stekta räkor med tomater
19. Stekta räkor med cashewnötter
20. Stekta räkor med med chilies och lök
21. Chop suey de luxe
22. Omeletter (välj bland räkor eller skinka)

139:139:139:139:139:139:139:128:108:-

FISK
23. Friterad krabbfisk med grönsaker
24. Friterad krabbfisk i curry eller sötsur sås
25. Friterad fiskfilé med grönsaker
26. Friterad fiskfilé (valfri sås)
27. Stekt bläckfisk med grönsaker
28. Friterad bläckfisk (valfri sås)

125:125:118:118:118:118:-

BIFF
29. Strimlad biff med lök
30. Strimlad biff med purjolök
31. Strimlad biff med bambuskott
32. Strimlad biff med paprika
33. Strimlad biff i currysås
34. Strimlad biff med grönsaker
35. Strimlad biff med tomater
36. Strimlad biff med ananas i sötsur sås
37. Strimlad biff med champinjoner

125:125:125:125:125:125:125:125:125:-

FLÄSKKÖTT
38. Friterat fläskkött i sötsur(cashewnötter), curry eller stark sås
39. Stekt fläskkött med grönsaker
40. Stekt fläskkött med bambuskott och champinjoner
41. Stekt fläskkött i currysås
42. Chao Samsi (stekt kyckling, bläckfisk, skinka med grönsaker)
43. Stekta köttbullar i soyasås
44. Stekta köttbullar i currysås

119:119:119:119:119:109:109:-

KYCKLING
45. Stekt kyckling med grönsaker
46. Stekt kyckling med champinjoner
47. Stekt kyckling med ananas
48. Stekt kyckling med bambuskott
49. Stekt kyckling med cashewnötter
50. Stekt kyckling i soyasås
51. Stekt kyckling currysås
52. Friterad kyckling (valfri sås)
53. Stekt kyckling med paprika
54. Stekt kyckling med chilies och lök
55. Stekt kyckling med grönsaker i stark sås

119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:-

ANKA
56. Friterad anka (valfri sås)
57. Friterad anka med ananas i sötsur sås
58. Friterad anka med champinjoner i soya sås
59. Anka a'la Tatung

142:142:142:142:-

DIVERSE RÄTTER
60. Stekta räkor & bläckfisk med paprika,lök & soyabönor (stark)
61. Mandarin fisk med champinjoner i soya sås (stark)
62. Havets frukter (räkor, crabfish, bläckfisk, fiskfilé, musslor)
63. Nudelsoppa med räkor, kyckling och skinka
64. Stekta risnudlar special (Singapore style)
(Stekta risnudlar med kyckling, skinka, räkor & grönsaker)

142:125:135:119:125:-

RIS OCH NUDELRÄTTER
65. Stekt ris deluxe (kyckling, skinka & räkor)
66. Stekt ris med biff
67. Stekt ris med räkor
68. Stekt ris med kyckling
69. Nasi Goreng (kyckling, skinka & räkor med currysmak)
70. Stekt nudel deluxe (kyckling, skinka & räkor)
71. Stekt nudel med räkor
72. Stekt nudel med kyckling
73. Bami Goreng (kyckling, skinka & räkor med currysmak)

115:115:115:115:115:115:115:115:115:-

VEGETARISKA RÄTTER
74. Stekta blandade grönsaker med cashewnötter
75. Stekta grönsaker i sötsur sås med cashewnötter
76. Stekt ris med grönsaker
77. Steka nudlar med grönsaker

109:109:109:109:-

EFTERRÄTTER
78. Friterade bananer eller ananas
79. Friterade bananer eller ananas med glass
80. Banana split (delade bananer med glass, vispgrädde & frukt)
81. Glass med chokladsås
82. Glass med frukt
83. Tatung special dessert
(friterade bananer och ananas med glass, frukt & vispgrädde)
84. Strawberry cheesecake with ice cream
85. Chokladmoussebakelse med sorbet

45:56:68:49:49:68:68:58:-

