restaurant

den kinesiske mur
kinesisk
luksusbuffet

bordbestilling
97 21 68 68

running sushi

et rullende bånd i to etager

suppe (soup)
Pekingsuppe og hønsekødssuppe

Varme retter på øverste varme bånd
stort udvalg af sushi, frugt, kage på nederste
kolde bånd • Fri kaffe/the • Is

Kinesisk Buffet (Chinese Buffet)
Sprød andesteg med sur-sød sauce • Kinarejer i sød-chili sauce • Kylling i karry
Oksekød i chilisauce • Gong Bao kylling • Stegte ris • Stegte nudler
Oksekød i sortpeber sauce • Oksekød i østersauce • Vegetar forårsruller
Grillet svinekød • Dybstegte kinarejer • Dybstegt svinekød • Dybtstegt kylling
Kyllingevinger • Pommesfrites • Dybstegt surimi • Dybstegte blæksprutter
Kinesisk brød • Forårsruller • Kylling på spyd
Stegte grøntsager i black-bean sauce
Mongolian Barbeque
Oksekød • Svinekød • Kylling • Lammekød • Flere forskellige grøntsager
og flere forskellige saucer
sushi
Uramaki • Futomaki • Hosomaki • Nigiri • Vegetar
Stor salatbar • Frisk frugt • Fri kaffe/the • Is

buffet + husets vin, fadøl og sodavand
ad libitum i 2½ time

298,-

(min. 4 couverter)

Pris pr. couvert

restauranten er åben alle dage fra kl. 12:00-22:30 eller efter aftale

Mandag-torsdag
Kun

128,-

Fredag-søndag
Kun

158,-

buffeten er åben alle dage fra kl. 17:00-21:30 eller efter aftale

Mandag-torsdag
Kun

børn 2-11 år halv pris

Miniforårsruller
Indbagt kylling
Oksekød m/grøntsager
Kylling i karry
Serveres m/hvide ris og
sød-chili sauce
Pris kun

79,-

Frokost Menu a
(min. 2. couv.)
Peking suppe
Dybstegte kongerejer
Kylling i karry
Sprødstegt and
Pandekage med is
Pris kun

146,-

Fredag-søndag
Kun

198,-

børn 2-11 år halv pris

frokosttilbud
4 små retter

168,-

Mandag-søndag
kl. 12:00-16:00

Frokost Menu B
(min. 2. couv.)
Asparges suppe
Miniforårsrulle
Gong Bao kylling (stærkt)
Oksekød med porre og løg
Is med flødeskum og chokoladesauce
Pris kun

126,-

Østergade 50
7400 Herning
Tlf. 97 21 68 68
Vi ligger skråt over for
Herning Kongrescenter
– lige ved Danmarksgades
P-plads

Læs mere på
denkinesiskemur-herning.dk

