A l k u ru oat
1. Kevätkääryleet,
2 kpl kevätkääryleitä liha- tai kasvistäytteellä
5,80 €
2. Hapanimeläkeittoa*,
Hapanimeläkeitto, jossa on tomaattia, kanaa,
kinkkua, katkarapuja, kananmunaa ja kasviksia
5,50 €
3. Sienikeittoa,
Sienikeitto, jossa on kananlihaa ja kananmunaa
5,80 €
4. Katkarapulastuja,
4,80 €
5. Sushi 6 kpl,
2 kpl kasvissusheja, 2 kpl lohisusheja,
1 rapusushi ja 1 tofusushi, wasabin,
soijan ja inkiväärin kanssa
7,90 €
6. Sushi 13 kpl,
4 kpl kasvissusheja, 4 kpl lohisusheja, 2 kpl
rapususheja ja 3 kpl tofususheja, wasabin soijan ja
inkiväärin kanssa
13,80 €
PÄ Ä RU OAT
Kaikkiin pääruokiin sisältyy valkoinen riisi lukuun
ottamatta riisi- ja nuudeliannoksia

K ana a
7. Kung Pao Kanaa*,
Wokattua kanaa, kurkkua,sipulia, porkkanaa ja
cashewpähkinöitä
13,80 €

8. Yu Xiang Kanaa**,
Marinoitua kananrintaa, kurkkua, punaista
chiliä ja kiinalaista mustasientä wokattuna
hapanchilikastikkeessa
12,80 €

9. Gulu Gulu Kanaa,
Uppopaistettuja kanapalloja ja hapanimelää
dippikastiketta
12,80 €
10. Hapanimeläkanaa,
Marinoituja kananlihasuikaleita ja kasviksia wokattuna
makeassa hapanimeläkastikkeessa
12,80 €

11. Valkosipulikanaa***,
Marinoitua kananrintaa, sipulia, bambunversoja
ja punaista chiliä wokattuna sichuanilaisessa
valkosipulikastikkeessa

16. Friteerattua Hapanimeläkanaa,
Friteerattua kananlihaa, kurkkua ja ananasta makeassa
hapanimeläkastikkeessa
12,80 €

24. Suussasulavaa Härkää***,
Häränlihaviipaleita, kiinankaalia ja herkkusientä
tulisessa kasvisliemessä Sichuanin tapaan
14,80 €

17. Kanaa ja vihanneksia,
Kanaa, sipulia ja paprikaa wokattuna
kirkkaassa kastikkeessa
12,80 €

25.Sipulihärkää,
Härkää, vihreää paprikaa ja purjosipulia wokattuna
mustapippurikastikkeessa
13,80 €

18. Suussasulavaa kanaa***,
Kananlihaa, kiinankaalia ja herkkusientä tulisessa
kasvisliemessä Sichuanin tapaan
13,80 €

26. Härkää Maalaistyyliin**,
Häränlihaa ja kasviksia wokattuna mustapapukastikkeessa
13,80 €

19. Chilikanaa***,
Marinoitua kananlihaa isoina suikaleina, wokattuna
vihreän paprikan kanssa
12,80 €

12,80 €

Härkää

12. Kanaa ja Sieniä Osterikastikkeessa,
Marinoitua kananrintaa, sieniä, bambua, purjosipulia
wokattuna osterikastikkeessa

20. Valkosipulihärkää ***,
Häränlihasuikaleita, sipulia, bambua, kurkkua ja
valkosipulia tulisessa Sichuan-kastikkeessa

12,80 €

13. Kanaa Maalaistyyliin**,
Kanaa ja vihanneksia wokattuna
mustapapukastikkeessa
12,80 €

14. Sipulikanaa,
Kananlihaa, vihreää paprikaa ja purjosipulia
wokattuna mustapippurikastikkeessa
12,80 €

15. Mongolian kanawok**,
Marinoitua kananlihaa isoina suikaleina, wokattuna
juustokuminan ja muiden mausteiden kanssa
12,80 €

13,80 €

21. Härkää ja vihanneksia,
Häränlihaa sipulia ja paprikaa wokattuna
kirkkaassa kastikkeessa
13,80 €
22. Hapanimelähärkää,
Marinoituja häränlihasuikaleita ja kasviksia wokattuna
makeassa hapanimeläkastikkeessa
13,80 €

23. Mongolian Härkäwok**,
Marinoitua häränlihaa isoina suikaleina, wokattuna
juustokuminan ja muiden mausteiden kanssa
13,80 €

27. Yu Xiang Härkää**,
Marinoitua häränlihaa, kurkkua, punaista
chiliä ja kiinalaista mustasientä wokattuna
hapanchilikastikkeessa
13,80 €

28. Härkää ja Sieniä Osterikastikkeessa,
Marinoitua häränlihaa, sieniä, bambua, purjosipulia
wokattuna osterikastikkeessa
13,80 €

29. Kung Pao Härkää*,
Wokattua härkää, kurkkua,sipulia,
porkkanaa ja cashewpähkinöitä
14,80 €

30, Chilihärkää***,
Marinoitua häränlihaa isoina suikaleina,
wokattuna vihreän paprikan kanssa
13,80 €
31. Friteerattua Hapanimelähärkää,
Friteerattua häränlihaa, punaista paprikaa ja ananasta
makeassa hapanimeläkastikkeessa
13,80 €

32. Kahdesti kypsytettyä härkää*,
Haudutettua härkää, sipulia ja kiinalaisia sieniä
14,80 €

  = gluteeniton

= laktoositon * = tulisuusaste

Valmistusmaat; kana; Thaimaa porsas; Suomi härkä; Suomi katkarapu; Norja

Possua
33. Yu Xiang Possu **,
Porsaanlihaviipaleita, bambua, sientä, valkosipulia
wokattuna miedosti imelässä hapanchilikastikkeessa
13,80 €

34. Friteerattua Hapanimeläpossua,
Friteerattua porsaanlihaa, kurkkua ja ananasta
makeassa hapanimeläkastikkeessa
13,80 €

35. Possua maalaistyyliin**,
Porsaanlihaviipaleita, sipulia, kurkkua,porkkanaa ja
purjoa wokattuna mustapapukastikkeessa.
13,80 €

36. Hapanimeläpossua,
Porsaanlihaa, ananasta ja vihanneksia wokattuna
makeassa hapanimeläkastikkeessa
13,80 €

37. Valkosipulipossua***,
Porsaanlihaa, sipulia, bambunversoja ja chiliä
wokattuna sichuanilaisessa valkosipulikastikkeessa
13,80 €

38. Mongolian Possuwok**,
Marinoitua porsaanlihaa, wokattuna juustokuminan ja
muiden mausteiden kanssa
13,80 €

39. Possua ja Sieniä Osterikastikkeessa,
Marinoitua porsaanlihaa, sieniä, bambua, purjosipulia
wokattuna osterikastikkeessa
13,80 €

40. Kung Pao Possua*,
Wokattua porsaanlihaa, kurkkua,sipulia, porkkanaa ja
cashewpähkinöitä
13,80 €

Kalaa
41. Friteerattua Hapanimeläkuhaa,
Friteerattuja kuhafileitä ja kasviksia wokattuna
makeassa hapanimeläkastikkeessa

49. Valkosipulikatkarapuja***,
Katkarapuja, kurkkua, porkkanaa, sipulia ja
valkosipulia wokattuna Sichuan-kastikkeessa

17,80 €

50. Katkarapuja ja vihanneksia,
Katkarapuja, sipulia ja paprikaa wokattuna
kirkkaassa kastikkeessa

42. Mureaa Kuhaa,
Kuhafileitä, kurkkua ja kiinalaista mustasientä
wokattuna miedossa kastikkeessa
16,80 €

43. Mongolian Kuhaa**,
Marinoituja kuhafileitä, wokattuna juustokuminan ja
muiden mausteiden kanssa
16,80 €
44. Suussasulavaa Kuhaa**,
Kuhafileitä, kiinankaalia ja herkkusientä tulisessa
kasvisliemessä Sichuanin tapaan
16,80 €
45. Valkosipulikuhaa***,
Kuhafileitä, sipulia, bambunversoja ja chiliä
wokattuna sichuanilaisessa valkosipulikastikkeessa
16,80 €

M e r e n e l äV i ä
46. Valkosipulimustekalaa***,
Paistettua mustekalaa, punaista paprikaa ja sipulia
16,80 €

47. Mongolian Mustekalawok**,
Marinoitua mustekalaa, wokattuna juustokuminan ja
muiden mausteiden kanssa
16,80 €

48. Kung Pao Katkarapuja*,
Wokattuja katkarapuja, kurkkua, sipulia, porkkanaa
ja cashewpähkinöitä
15,80 €

57. Hapanimelä Jättirapuja,
Jättirapuja, ananasta ja vihanneksia wokattuna
makeassa hapanimeläkastikkeessa
17,80 €

15,80 €

15,80 €

51. Hapanimelä katkarapuja,
Katkarapua, ananasta ja vihanneksia wokattuna
makeassa hapanimeläkastikkeessa
15,80 €

52. Mausteisia jättirapuja***,
Jättirapuja ja kasviksia wokattuna
mausteisessa kastikkeessa
17,80 €

53. Kung Pao Jättirapuja*,
Wokattuja jättirapuja,sipulia, kurkkua,
porkkanaa ja cashewpähkinöitä
17,80 €
54. Yu Xiang Jättirapuja**,
Jättirapuja, bambua, valkosipulia ja kiinalaista
mustasientä wokattuna hapanchilikastikkeessa
17,80 €
55. Mongolian Jättirapuja**,
Marinoituja jättirapuja, wokattuna juustokuminan ja
muiden mausteiden kanssa
17,80 €

56. Jättirapuja ja Sieniä Osterikastikkeessa,
Marinoituja jättirapuja, sieniä, bambua, purjosipulia
wokattuna osterikastikkeessa
17,80 €

L a m m a sta
58. Valkosipulilammaswok***,
Marinoituja lampaanlihasuikaleita, purjosipulia ja
sipulia wokattuna chilikastikkeessa
15,80 €

59. Mongolian lammaswok**,
Lammasta wokattuna vihreän paprikan, sipulin,
juustokuminen ja muiden mausteiden kanssa
15,80 €

L a st en at e r i at
60. Gulu Gulu Kanaa,
Friteerattuja kanapullia ja hapanimelää dippikastiketta
ranskalaisten tai riisin kanssa
7,50 €

61. Kanafilee,
Friteerattu kanafilee ja hapanimelää dippikastiketta
ranskalaisten tai riisin kanssa
7,50 €

62. Kanaa ja Vihanneksia,
Wokattua kanaa ja vihanneksia miedossa
kastikkeessa riisin kanssa
7,50 €

63. Paistettua Nuudelia,
Paistettuja nuudeleita, kananmunaa,
kinkkua, kanaa ja kasviksia
7,50 €
64. Paistettua Riisiä,
Paistettua riisiä, kanaa, kinkkua, kananmunaa,
herneitä ja vihanneksia

Valmistusmaat; katkarapu; Norja lammas; Uusi-Seelanti härkä; Suomi katkarapu; Norja kuha; Suomi jättirapu; Vietnam mustekala; Kiina kana; Thaimaa

7,50 €

K a s v i s ru oat
65. Talon Tofu,
Wokattua tofua, tuoreita kasviksia, bambua,
sientä, parsakaalia ja kiinankaalia
12,80 €

66. Kasvissekoitus,
Paistettua parsakaalia, kurkkua, porkkanaa
bambunversoja, sientä ja kiinankaalia
Kastikevaihtoehdot:
•  Valkosipulikastike
•   Hapanimeläkastike
•   Sichuan-kastike **
11,80 €

Pa i s t e t t u a r i i s i ä ja
nuudelia
Näihin annoksiin kuuluu yksi valinnainen ainesosa:
•   härkä, •   possu tai •   kana
67. Paistettua Riisinuudelia,
Paistettua riisinuudelia, kananmunaa ja vihanneksia
+ 1 valinnainen liha
12,80 €

68. Paistettua Nuudelia,
Paistettua vehnänuudelia kananmunan, katkarapujen
ja kasvisten kanssa
+ 1 valinnainen liha
12,80 €

69. Paistettua Riisiä,
Paistettua riisiä, kananmunaa, katkarapuja, ja
kasviksia
+ 1 valinnainen liha
11,80 €

Avoinna
1.4.– 30.9
Ma-to 11-21
pe 11-22
la 12-22
su 12-21
1.10.– 31.3
Ma- pe 11-22
la- su 12-22
Koskikatu 43 
96 100 Rovaniemi
016 662 888

suurkiina@gmail.com
www.suurkiina.com
facebook.com/suurkiina

