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Forréttir       

1. Rækju dumplings                                                                                                                       2.090 kr. 

Steiktir handgerðir "dumplings" koddar með rækjum og grænmeti,  

bornar fram með sætri chili sósu       

 

2. Vegan vorúllur                                                                                                                            1.990 kr. 

Steiktir handgerðar grænmetis vorúllur, bornar fram með sætri chili sósu 

 

6. Kjúklingur vorúllur                                                                                                                    2.090 kr.                  

Steiktir handgerðar vorúllur með kjúklingur og sellerí,  

bornar fram með teriyaki sósu 

 

7. Nautakjöt vorúllur                                                                                                                      2.090 kr. 

Steiktir handgerðar vorúllur með Nautakjöt og sellerí,  

bornar fram með sætri teriyaki sósu 

  

3. Tempura Rækjur                                                                                                                        1.990 kr. 

Tempura tígrisrækjur, bornar fram með teriyaki sósu  

 

4. Crispy humar                                                                                                                              2.090 kr. 

Djúpsteiktur brauðaður humar skelflettur, borinn fram með sætri chili sósu       

 

5. Crispy rækju                                                                                                                               1.990 kr. 

Djúpsteiktar rækjur með sætri chili sósu 

 

 

8. Tasty Chicken buns                                                                          1.090 kr. (2 stk) / 1.990 kr. (4 stk)     

Pönnusteiktur handgerður buns með kjúkling,  

orið fram með teriyaki og sætur chili sósu 

 

9. Tasty Chicken dumplings                                                                    990 kr. (2 stk) / 1.890 kr.(4 stk)  

Pönnusteiktur handgerður dumplings með kjúkling,  

orið fram með teriyaki og sætur chili sósu 
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10. Spínat dumpling                                                                                990 kr. (2 stk) / 1.890 kr.(4 stk) 

Pönnusteiktur handgerður spínat dumpling með kínakál, sveppur,  

baun vermicelli, gulrót, borið fram með teriyaki og sætur chili sósu  

 

11. Spínat buns                                                                                     1.090 kr. (2 stk) / 1.990 kr. (4 stk)     

Pönnusteiktur handgerður spínat bollur með kínakál, sveppur,  

baun vermicelli, gulrót, borið fram með teriyaki og sætur chili sósu 

 

12. Beef classic buns                                                                             1.090 kr. (2 stk) / 1.990 kr. (4 stk) 

Pönnusteiktur handgerður buns með nautakjöt,  

borið fram með teriyaki og sætur chili sósu 

  

13. Beef classic dumplings                                                                       990 kr. (2 stk) / 1.890 kr.(4 stk)  

Pönnusteiktur handgerður dumplings með nautakjöt,  

borið fram með teriyaki og sætur chili sósu 

 

14. Hong Kong buns                                                                             1.090 kr. (2 stk) / 1.990 kr. (4 stk) 

Pönnusteiktur handgerður buns með svínakjöt,  

borið fram með teriyaki og sætur chili sósu 

 

15. Hong Kong dumplings                                                                        990 kr. (2 stk) / 1.890 kr.(4 stk)  

Pönnusteiktur handgerður dumplings með svínakjöt,  

borið fram með teriyaki og sætur chili sósu 

 

Aðalréttir 

Kjúklingur og önd  

16. Hunangs kjúklingur         3.190 kr. 

       Steikt kjúklingabringur í stökku deigi, borinn fram með i  

       hvítlaukur-hunangs sósu og hvítt sesam 

 

17. Kungpao kjúklingur (H)                                                                                                          3.190 kr. 

Steiktar kjúklingur í kungpao chili sósa með spergilkál, blómkál, gulrót,  

hnetu, toppað með baunaspírur, borið fram með hrísgrjónum  
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(Smá sterkur réttur) 

 

18. Hoisin kjúklingur                                                                                                          3.190 kr.                                                                                                                                                                                                                                               

Steiktar kjúklingur í hoisin sósu með grænn og rauður paprika,  

snjóbaunirborinn fram með hrísgrjónum 

 

19. Satay kjúklingur (H)                      3.190 kr.                                           

Steiktar kjúklingur í sataysósu með græn og rauð paprika, vorlaukur,  

toppað með saxaðir hnetur, borið fram með hrísgrjónum 

 

20. Korma kjúklingur                                                                                                                    3.190 kr.                                                                

Steiktar kjúklingur í korma-karrý með spergilkál, blómkál, gulrót,  

toppað með baunaspírur, chili-pipar, borið fram með hrísgrjónum 

(Smá sterkur réttur ) 

 

21. Spicy kjúklingur                                                                                           3.190 kr. 

Wok-steiktir kjúklingur í svartbauna og chili sósu með spergilkál,  

blómkál, sveppir, toppað með baunaspírur, borið fram með hrísgrjónum.  

(Smá sterkur réttur)              

 

22. Bambus Peking önd                         6.990 kr. (Hálf) / 12.990 kr.(Heil)                             

 Hin eina sanna Peking-önd! (borinn fram með pönnukökum,  

ágúrku og blaðlauk ásamt sérlagaðri Peking- sósu) Takmarkað magn.  

Pantaðu með fyrirvara. 

Auka  Peking- sósu      690 kr.     

Auka  pönnukökur                690 kr.               

 

Svínakjöt                                                                                                                   

23. Canton svínakjöt                                                                                                        3.190 kr.                                                              

Steiktar svínakjöt í ostrusósu með grænn og rauður paprika, sveppir,  

gulrót, toppað með baunaspírur, borið fram með hrísgrjónum                

   

24. Sichuan svínakjöt                                                                                                             3.190 kr.                                                          

Wok-steiktir svínakjöt í svartbauna og chili sósu með grænn og rauður paprika, 
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sveppir, baby maís, toppað með baunaspírur, borið fram með hrísgrjónum. 

 (Smá sterkur réttur) 

 

25. Hongkong svínakjöt (H)                                                                                      3.190 kr.                                                        

Steiktar svínakjöt í sæt og súr sósu með cantalópe mélona, grænar ólífur,  

fjólubláar ólífur, gulrót, toppað með svart og hvítt sesam, baunaspírur,  

borið fram með hrísgrjónum.                                       

 

Nautakjöt                               

26. Pipar nautakjöt                                                                                                                    3.890 kr. 

Steiktar nautakjöt í svart pipar ostrusósa sósu með rauður paprika, grænar ólífur,  

fjólubláar ólífur, snjóbaunir, borið fram með hrísgrjónum  

(Smá sterkur réttur) 

             

27. Chili nautakjöt                                                                                                                   3.890 kr. 

Wok-steiktir nautakjöt í svartbauna og chili sósu með grænn ograuður paprika, baby maís, 

vatnakastanía, toppað með baunaspírur, borið fram með hrísgrjónum.  

(Smá sterkur réttur)                                                         

 

Lambakjöt                                          

28. Kúmen lambakjöt                                                                              3.590 kr. 

Steiktar lambakjöt í kúmen með vorlaukur, græn og rauð paprika, toppað með baunaspíru,  

borið fram með hrísgrjónum.  

(Smá sterkur réttur)  

 

29. Hoisin lambakjöt                                                          3.590 kr.                                                                                                                                                                                                                                              

Steiktar lambakjöt í hoisin sósu með baby maís, Vatnakastanía,  

Rauður paprika,toppað með baunaspírur, borið fram með hrísgrjónum 

 

Sjávarréttir  

30. Sítrónu þorskur         3.190 kr. 

     Djúpsteikt þorskur í stökku deigi, borinn fram með sítrónu-hvítlaukur  

     sósu og ristaður sítrónuberki 
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29. Pönnusteiktur lax (H)                                                                                                               3.990 kr. 

Pönnusteiktur lax í teriyaki sósu með spergilkál, toppað með baunaspírur,  

hvítt sesam, borið fram með hrísgrjónum.       

     

Vegan 

30. Vegan tofu                                                                                                                                  3.290 kr. 

Steiktar tofu í sojasósu með spergilkál, blómkál, gulrót, baby maís, sveppir       

 

Núðlur og hrísgrjón 

31. Surf N´Turf                                                                                                                              2.690 kr. 

Wok-steiktar hrísgrjónnúðla með nautakjöti, tígrisrækja, spergilkáli, 

grænum og rauðum pipar, baby maís, sveppi, eggi, toppað með wasabi sesam 

Vinsamlegast veldu eina af eftirfarandi sósum:   

Ostrusósu / Satay sósu / Svartbaunasósu / Pipar og hvítlaukur sósu 

 

32. Keto king                                                                                                                                    2.390 kr  

Wok-steiktar soba núðlur, spergilkáli, gulum og rauðum paprika, laukur, gulrót, hvítkál, baby maís, 

auka egg, toppað með wasabi sesam, kókosflögur 

Vinsamlegast veldu eina af eftirfarandi efitrlæti og sósum:   

Kjúklingur / svínakjöt / Nautakjöt  

Ostrusósu / Satay sósu / Svartbaunasósu / Pipar og hvítlaukur sósu 

 

33. Bambus Signature Egg Noddle                                                                                                2.190 kr 

Wok-steiktar eggjanúðlla, grænn paprika, spergilkál, hvítkál, gulrót,     

baunaspírur, toppað með svart og hvítu sesam 

Vinsamlegast veldu eina af eftirfarandi efitrlæti og sósum:   

Kjúklingur / Svínakjöt / Nautakjöt  

Ostrusósu / Satay sósu / Svartbaunasósu / Pipar og hvítlaukur sósu 

 

34. Super Vegan                                                                                                                               1.990 kr 

Wok-steiktar hrísgrjónnúðla með kastanía, baunaspraut, tofu, sveppur,  

hvítkál , gulrót og toppað með svörtu sesam og hnetu.         
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Vinsamlegast veldu eina af eftirfarandi sósum:   

Ostrusósu / Satay sósu / Svartbaunasósu / Pipar og hvítlaukur sósu 

 

35. Seafood Rice                                                                                                                              2.690 kr 

    Wok-steiktar hrísgrjón með soja sósa og tígrisrækju, krabbakjöt, sveppir, grænar baunir, paprika  

 

36. Chicken Rice                                                                                                                               2.690 kr 

Wok-steiktar hrísgrjón með soja sósa og teriyaki kjúklingur, gulrætur, sveppir, paprika 

 

Eftirréttir 

37. Lava cake           1.890 kr. 

     Frönsk súkkulaði fondantkaka, borið fram með vanilluís 

                                             

38. Tiramisu           1.890 kr. 

     Klassísk Tiramisu kaka með kaffi og marsala vínsírópi og mousse af mascarpone, toppað með      

     súkkulaðifeljum 


