
ASIA HOUSE  
Björskogsgatan 4, Västerås, Tel: 021-418036 
 
Veckans Lunch: inkl. 33cl dryck 75kr, avhämtning utan dryck 70kr 

Gäller mån-fre 10.30-14.00 lör 12.00-14.00 
 

 
Vecka 52, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 40, 44, 48,                                 
 
Svartpeppar biff m. ris (lite starkt) 
Kyckling a la Thai m. ris (kokosmjölk & lime) 
Fläskfilé Szechuan m. ris (starkt) 
Kyckling m. vitlök & ris (lite starkt) 
Kyckling m. cashewnötter & ris (alt. ej starkt) 
Wokade äggnudlar m. biff & ägg 
Friterad fläskfilé m. sötsursås 
 
Veckans vegetarisk: Wokade grönsaker m. sweet thai chili & ris 
 
Veckans Special: Pad Thai m. kyckling, ägg och jordnötter (risnudlar) 
med dryck 95kr 
utan dryck 90kr (endast för avhämtning) 
 
 
Vecka 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 33, 37, 41, 45, 49                               
 
Kyckling m. röd curry & ris (starkt) 
Biff m. lök & purjolök, ris 
Chilibean biff m. ris (starkt) 
Fläskfilé m. bambuskott & champinjoner, ris 
Kyckling m. cashewnötter & ris (alt. ej starkt) 
Wokade äggnudlar m. fläskfilé & ägg 
Friterad kyckling m. sötsursås & ris 
 
Veckans vegetarisk: Stekt ris m. grönsaker & ägg 
 
Veckans Special: Wokade risnudlar m. biff & salladskål (ingen sås) 
med dryck 95kr 
utan dryck 90kr (endast för avhämtning) 
 
 
www.asiahouse.se 
 
 
 
 
 
 



ASIA HOUSE 
Björskogsgatan 4, Västerås, Tel: 021-418036 
 
 
Veckans Lunch: inkl. 33cl dryck 75kr, avhämtning utan dryck 70kr 

Gäller mån-fre 10.30-14.00 lör 12.00-14.00 
 

 
Vecka 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 34, 38, 42, 46, 50                         
 
Thai chili biff (starkt) 
Kyckling m. citrongräs & vitlök, ris 
Fläskfilé m. curry (lite starkt) 
Biff i svartbönsås m. ris (lite starkt) 
Kyckling m. cashewnötter & ris (alt. ej starkt) 
Wokade äggnudlar m. kyckling & ägg 
Friterad bläckfisk m. sötsursås & ris 
  
Veckans vegetarisk: Wokade äggnudlar m. grönsaker 
 
Veckans Special: Lättfriterad kycklingfilé i citronsås & ris 
med dryck 90kr 
utan dryck 85kr (endast för avhämtning) 
 
 
Vecka 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 35, 39, 43, 47, 51                             
 
Biff m. grön curry & ris (starkt) 
Stekt ris m. kyckling & ägg 
Fläskfilé m. sashasås (lite starkt) 
Kyckling sötsur special m. ris (lite starkt) 
Biff m. cashewnötter & ris (alt. ej starkt) 
Wokade äggnudlar m. kyckling & ägg 
Friterad kyckling m. sötsursås & ris 
 
Veckans vegetarisk: Wokade grönsaker m. cashewnötter & ris 
 
Veckans Special: Hot Mix m. ris (biff, fläskfilé & kyckling, starkt) 
med dryck 95kr  
utan dryck 90kr (endast för avhämtning) 
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