Förrätter
1. Vårrulle 35:2. Pekingsoppa 32:5. Krabbsoppa 34:6. Friterad Wan Tun med sötsur sås 38:7. Kycklingfilé på spett i jordnötssås 38:8. Fläskfilé på spett i jordnötssås 43:10. Jätteräkor på spett i jordnötssås 58:11. Friterade minivårullar vegetarisk 35:Kycklingrätter
19. Stekt Kyckling i stark vitlök sås 93:20. Stekt Kyckling med blandade grönsaker 90:21. Stekt Kyckling med bambuskott och champinjoner 90:22. Stekt Kyckling med cashewnötter 90:23. Stekt Kyckling med ananas i sötsur sås 90:24. Stekt Kyckling i currysås 90:25. Stekt Kyckling i kryddstark sås 90:26. Stekt Kyckling på Szechuan vis (stark) 99:27. Friterad kyckling med valfri sås 90:28. Stekt kyckling och räkor i chillisås 93:29. Stekt kyckling i stark sötsur sås 93:Thailändskarätter
31. Stekt Kyckling på Thailändskt vis med chili, citronblad, thai kryddor och kokosmjölk 98:32. Stekt kyckling med röd curry 98:-
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33. Stekt fläskkött på Thailändskt vis 98:34. Stekt fläskkött med röd curry 98:35. Stekt biff på Thailändskt vis 98:36. Stekt biff med röd curry 98:37. Stekta jätteräkor på Thailändskt vis 128:38. Stekta jätteräkor med röd curry 128:Fläskkötträtter
40. Stekt fläskkött med blandade grönsaker 90:41. Stekt fläskkött med bambuskott 90:42. Stekt fläskkött med bambuskott och champinjoner 90:43. Stekt fläskkött i currysås 90:44. Stekt fläskkött i kryddstark sås 90:45. Stekt fläskkött på Szechuan vis (stark) 90:46. Friterad fläskkött med valfri sås 90:47. Friterad revben med svart soyabön sås 90:48. Friterad revben med sötsur sås 90:49. Friterad revben med stark sötsur sås 90:50. Friterad revben med kryddstark sås 90:51. Friterad revben på Szechuan vis (stark) 98:52. Friterad revben på Thailändskt vis med chili, citronblad, thai kryddor och kokosmjölk 98:53. Friterad revben med röd curry 98:54. Stekt bläckfisk på Thailändskt vis med chili, citronblad, thai kryddor och kokosmjölk 98:55. Stekt bläckfisk med röd curry 98:Nötkötträtter
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60. Stekt biff med grönsaker 99:61. Stekt biff med bambuskott 99:62. Stekt biff med champinjoner 99:63. Stekt biff med bambuskott och champinjoner 99:64. Stekt biff med purjolök 99:65. Stekt biff med böngroddar 99:66. Stekt biff med ananas i sötsur sås 99:67. Stekt biff med lök 99:68. Stekt biff med tomat 99:69. Stekt biff i currysås 99:70. Stekt biff med bambuskott och paprika i kryddstark sås 99:71. Stekt biff på Szechuan vis (stark) 99:Räkor & Skaldjursrätter
80. Friterade räkor med sötsur sås 100:81. Stekt jätteräkor med blandade grönsaker 128:82. Stekta jätteräkor med cashewnötter 128:83. Stekta jätteräkor med kinesisk svamp i ostronsås 128:84. Stekta jätteräkor i kryddstark sås 128:85. Stekta jätteräkor i Szechaun vis (stark) 128:86. Stekt jätteräkor i stark sötsur sås 128:87. Stekta jätteräkor i vitlökssås 128:88. Stekta jätteräkor i currysås 128:89. Friterade jätteräkor med sötsur sås 109:91. Stekta havsfrukter med grönsaker (räkor, bläckfisk, krabbsticks) 108:-
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92. Friterade bläckfisk med sötsur eller valfri sås 98:93. Stekt bläckfisk med grönsaker 98:94. Stekt bläckfisk i kryddstark sås 98:95. Stekt bläckfisk i currysås 98:96. Stekt bläckfisk på Szechuan vis (stark) 98:97. Friterad fiskfilé med sötsur eller valfri sås 90:98. Friterad krabbsticks med sötsur eller valfri sås 90:Nudlar, Spaghetti, Ris & Vegetariska rätter
100. Stekt ris med biff och ägg 90:101. Stekt ris med räkor och ägg 90:103. Nasi Goreng (stekt ris med kyckling, räkor, skinka och ägg i currysås) 90:104. Stekt ris med räkor, kyckling och biff, ägg 90:105. Stekt ris med kyckling och ägg 90:106. Stekt spaghetti med räkor 90:107. Stekt spaghetti med räkor, kyckling och skinka 90:108. Stekt spaghetti med grönsaker 90:109. Stekta blandade grönsaker 90:110. Stekta blandade grönsaker på Szechuan vis (stark) 90:111. Stekta nudlar med räkor, kyckling och biff 98:112. Stekta nudlar med räkor, kyckling, och biff i stark vitlök smak 98:113. Stekta nudlar med grönsaker 98:114. Bami Goreng med kyckling, räkor, skinka, ägg och curry 98:Anka
115. Stekt anka med blandade grönsaker 138:-
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116. Stekt anka med ananas 138:117. Stekt anka med apelsin 138:118. Stekt anka på Szechuan vi (stark) 138:119. Friterad anka med sötsur eller valfri sås 138:Huset svenska rätter
120. Lövbiff med persiljesmör 99:121. Fläskfilé med valfri sås 119:122. Fläskschnitzel med bearnaisesås 99:123. Kycklingfilé med bearnaisesås 99:124. Biffstek med lök och brun sås 128:125. Entrecoté med bearnaisesås 128:126. Biffstek Mexicana 128:127. Oxfilé med valfri sås (rödvinsås, grönpepparsås) 159:128. Black and White (oxfilé och fläskfilé) 148:Barnmeny
130. Korv med pommes frites 59:131. Friterad kyckling 59:132. Köttbullar med pommes frites 59:133. Vårrulle med ris 59:134. Friterad räkor 59:China wall specialiteter
01. Stekt oxfilé i kryddstark sås 148:02. Stekt oxfilé med kinesisk svamp i ostronsås 148:03. Stekt oxfilé på Szechuan vis (stark) 148:-
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04. Stekt oxfilé på Peking vis 138:05. Stekta jätteräkor med salt och peppar 128:06. Babi panggang grillat fläsk med starksås 109:07. Friterat fläskfilé med valfrisås 99:08. Friterad och stekt fläskfilé på Peking vis 128:09. Havsfrukter i nudelfågelbo (bläckfisk, räkor, krabbsticks) 128:010. Havsfrukter i nudelfågelbo på Szechuan vis (stark) (bläckfisk, räkor, krabbsticks) 128:011. Räkor, kyckling och biff i nudelfågelbo 128:012. Räkor, kyckling och biff i nudelfågelbo på (Szechuan vis (stark) 128:013. Chop Suey ) av kyckling, räkor, biff, bläckfisk och grönsaker 109:014. Grillspett China Wall (jätteräkor, oxfilé, fläskfilé och kycklingfilé på spett) 138:-

Dessert
140. Friterad banan eller ananas 30:141. Friterad banan eller ananas med glass 35:-
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