
301 Wok-Pitabrød                       ! Kr. 78,-
! Fyld: Kylling el. oksekød med salat, dressing, 
! toma og agurker med stærk smag

302 Frokostbøf                                   !Kr. 98,-
! Tyndstegsfilet ca. 200 g m. pomfritter,
! salat, persillesmør

303 Køge Sandwiches                       !Kr. 98,-
! Torskfilet, rejer, kaviar, salat og dressing 
                             
304 JiPianChaoMian                          !Kr. 89,-
! Stegte nudler med kylling, bønnespirer, forårsløg 
   
305 DawanTangMian                          !Kr. 99,-
! Nudler serveret i en stor skål med suppe, stegte kinarejer, kylling, 
! svampe, bambus

306 Hjemmelavede forårsruller        !Kr. 78,-
! 2 stk. forårsruller i 2 varianter, 
! hjemmelavet m. hvidkålssalat 
   
307 ChuanSiGongBao Kylling          !Kr. 89,-
! Kylling Cashewnødder peberfrugt og ris 
   
308 Frokost Sushi 14 stk.                  !Kr. 99,-
! 4 nigiri: 1 tun, 2, laks, 1 rejer, 
! 10 maki: 4 små laks 6 califonia big
     
309 Frokost Sushi 17 stk.                  Kr. 128,-
! 9 nigiri: 3 tun, 3, laks, 3 rejer, 
! 8 maki: 8 temporejer

swok.dk

Frokosttilbud
Fra 11.00-16.00

Mad ud af huset:

wokretter - 10 %

Vi laver også mad 
til selskaber.wokret

ter
 -10%
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