Ravintola Mala
À la Carte

Salaatti, kevätrulla, keitto
1. Makeahko keräkaalisalaatti. (L,G) 5,80 €
2. Puunkorvasienisalaatti.

(L,G) 5,80 €

3. Korianterikurkkusalaatti valkosipulikastikkeella.
(L,G) 6,50 €
4. Wonton-keitto kanatäytteellä 15 kpl.

(L) 11,90 €

5. Iso kasviskevätkääryle 2 kpl ja hapanimeläkastike.
Riisinuudelia, porkkanaa, ituja, keräkaalia. (L) 5,90 €

Dim Sum
Paistettu

Keitetty

Dumpling kanatäytteellä
6. Paistettu 14 kpl,

(L) 12,80 €

7. Keitetty 12 kpl, purjo, korianteri.
8. Höyrystetty 14 kpl. (L) 12,80 €

(L) 12,80 €

Dumpling porsaanlihatäytteellä
9. Paistettu 14 kpl,

(L) 12,80 €

10. Keitetty 12 kpl,

(L) 12,80 €

11. Höyrystetty 14 kpl. (L) 12,80 €
12. Höyrystetty Bun paahdetulla porsaanlihalla
4 kpl. (L) 10,90 €

Dumpling katkaraputäytteellä
13. Höyrystetty 8 kpl. (L,G) 11,50 €

Dumpling kasvistäytteellä
14. Paistettu 14 kpl,

(L) 12,80 €

15. Keitetty 12 kpl, (L) 12,80 €
16. Höyrystetty 14 kpl. (L) 12,80 €

Liha-ateriat
Kana
17. Kananlihalla ja hoisin-kastikkeella täytetty muhkea vaalea leipätasku 2 kpl. (L) 9,80 €
18. Kanaa Kung po, vihanneksia ja maapähkinää.

(L,G) 13,90 €

19. Kanaa, cashew-pähkinöitä, porkkanaa, parsakaalia ja inkivääriä. (L,G) 14,50 €

20. Kanaa ja ananasta hapanimeläkastikkeessa. (L,G) 13,90 €
21. Friteerattua kanaa ja hapanimeläkastiketta. (L) 13,90 €
22. Panang curry, kanaa, vihanneksia ja kookosmaitoa. (L,G) 14,50 €
23. Keltainen curry, kanaa, vihanneksia, kookosmaitoa ja perunaa. (L,G) 14,50 €

Porsaanliha
24. Paahdettua porsaanlihaa hoisin-kastikkeessa. (L,G) 14,90 €

Naudanliha
25. Naudanlihaa ja kasviksia chilikastikkeessa.

(L,G) 15,90 €

26. Paistettua naudanlihaa ja vihanneksia hoisin- ja osterikastikkeessa. (L) 15,90 €
27. Paistettua naudanlihaa BBQ kastikkeessa. Sisältää hieman kalakastiketta,
katkarapujauhetta sekä maapähkinää. (L,G) 15,90 €
28. Keltainen curry naudanlihaa, vihanneksia, kookosmaitoa ja perunaa. (L,G) 16,90 €
29. Panang curry naudanlihaa, vihanneksia ja kookosmaitoa. (L,G) 16,90 €

Riisi ja nuudeli
30. Paistettua riisiä, kanaa, vihanneksia ja kananmunaa. (L,G) 12,80 €
31. Paistettua riisinuudelia, kanaa, vihanneksia ja kananmunaa. (L,G) 12,80 €
32. Paistettuja nuudeleita, kanaa, kananmunaa ja vihanneksia. (L) 12,80 €
33. Dan Dan nuudelia ja maapähkinätahna (L) 12,90 €. Valitse joko porsaanlihan tai kananlihan

Kasvisateriat
34. Kasvis Taco. Sisältää tofua, purjoa, porkkanaa, salaattia, ituja, majoneesia ja hoisin-kastiketta. (L)
7,90 €
35. Paistettuja nuudeleita, vihanneksia, tofua ja kananmunaa. (L) 12,80 €
36. Paistettua riisiä, vihanneksia, tofua ja kananmunaa. (L,G) 12,80 €
37. Paistettua riisinuudelia, tofua, vihanneksia ja kananmunaa. (L,G) 12,80 €
38. Keitettyjä nuudeleita, tofua ja maapähkinätahnaa.

(L) 12,90 €

39. Keltainen curry, tofua, vihanneksia, kookosmaitoa ja perunaa. (L,G) 14,50 €
40. Panang curry, tofua, vihanneksia ja kookosmaitoa. (L,G) 14,50 €

Äyriäisruoka
41. Katkarapu Taco. Sisältää purjoa, kurkkua, salaattia, ituja, majoneesia ja hoisin-kastiketta. (L) 7,90 €
42. Keltainen curry, jättirapuja, vihanneksia, kookosmaitoa ja perunaa. (L,G) 19,80 €
43. Panang curry, jättirapuja, vihanneksia ja kookosmaitoa. (L,G) 19,80 €

