
Besöks adress: Hamngatan 2, Smedjebacken. 

                                                                                                                           Restaurang 

Hong Kong city i Smedjebacken 

Öppettider 

Mån - Tors: 1100 - 2100  

Fre: 1100 - 2200  Lör: 1200 - 2200   Sön: Stängt 

Lunchbuffé: Mån. – Fred. 1100-1430 

 (Efter kl. 1430 serverar vi A´ la Carte)  

Vecka: 50 
 

 

Måndag 

 

Tunna ostkotlett med 

bearnaisesås,  stekt 

potatis 

 

 

 

 

Svamp och fetaosttäck 

alaska pollock 

 

Lök späckad 

lunchkorv med 

potatis mos 

 

 

Biff med grönsaker, 

soya bönor sås 

 

Kyckling med 

rödcurry & 

kokosmjölk 

 

Sushibuffé/ Friterat mix med 

sötsur sås/ Mixade äggnudlar 

Friterad banan med glass 

Vegetarisk grönsaker wok 

 

Tisdag 

Raggmunk med stekt 

fläsk och lingonsylt & 

löksås 

 

Grillad kyckling lår med 

curry sås, stekt potatis 

Panerad vitfiskfilé 

med skagenröra & 

kokt potatis 

 

Wokade kyckling 

med vitlök chili & 

thai basilika 

Biff med masaman 

curry & 

kokosmjölk 

Sushibuffé 

Friterad mix med sötsur sås 

Friterad banan med glass 

Vegetarisk äggnudlar 

 

Onsdag  

Byhäxans kålpudding 

med lingonsylt och 

brunsås 

 

Dill kött på nöt kött med 

kok potatis 

Stekt strömming filé 

med gratinerat 

potatismos    

Kyckling med 

grönsaker, stark chili 

pasta på thailändsk 

vis 

Biff med panang 

curry, limeblad & 

kokosmjölk 

Sushibuffé/ Vegetarisk 

grönsaker wok  

Friterad mix med sötsur sås 

Friterad banan med glass 

 

Torsdag 

Ärtsoppa, pannkakor m. 

sylt & vispad grädde 

Persiljejärparbiff med 

brunsås, lingon, & stekt 

potatis 

Panerad rödspätta 

med skagenröra & 

kok potatis  

 

 

Wokade räkor med 

satai sås 

Kyckling med 

grön curry & 

kokosmjölk 

Sushibuffé/ Mixade äggnudlar 

Friterat mix med sötsur sås         

Friterad banan med glass 

 

 

Fredag 

Raggmunk med stekt 

fläsk och lingonsylt & 

löksås 

Helstekt fläskfilé med 

bearnaisesås och potatis 

gratäng 

Panerad torskfilé 

med skagenröra 

Thailand Fläsk med 

grönsaker i chilipasta 

Kyckling med     

panang curry &   

kokosmjölk 

Sushibuffé/ Vegetarisk 

grönsaker wok  

Friterad mix med sötsur sås 

Friterad banan med glass 
( I buffen ingår även Dryck,  sallad, bröd, kaffe, te och  glass. Lunch kupong 11st 950 kr) 

( För avhämtning i buffen ingår Dryck, sallad ,ris, potatis, sås) Lunchbuffé Pris: 95: -  

                    VÄLKOMMEN! 


