
 
AKA WOK STICKS

Serv ing your favor i te dishes s ince 2009

Mandag- Fredag 

15:00 -22:00

Lørdag-Søndag og helligdage 

12:00- 22:00

WWW.AKA2009.DK

Køgevej 1, 4100 Ringsted

TLF: 57618888



 

OBS Vi modtages frokost

buffet min. 20 kuverter.

Tidspunkt efter aftale

Pris fra 148 kr. pr. person

Frokost buffet

fra: kl. 12.00 -15.00

Ved større selskaber kan

tidspunkter uden for normal

åbningstid aftales. Arrangementer

i restauranten eller ud af huset. 

BUFFET

W1:

Pris pr.pers. (min.15 pers) Kun 128 kr.

Indbagte kongerejer

Stegte and m. grøntsager

Oksekød m. barbecue sauce

Indbagt svinemørbrad

Indbagt kylling bryst

Kylling i karry

Forårsruller og kogte ris

Stegte nudler

Rejechips & Frisk frugt

Sur-sød, soya sauce, chili sauce

+ sushi 7 kr. pr. Stk.

W2: 

Pris pr.pers. (min.20 pers.) Kun 138 kr.

Andesteg m. champignon

Indbagte kongerejer

Boller i karry

Gullashe oksekød

Indbagt kylling

Indbagt svinemørbrad

Kylling spyd

Forårsruller

Krydret svinekød 

Oksekød m. barbecue sauce

Kylling i karry

Stegte nudler m. grøntsager

Rejechips & Frisk frugt

Kogte ris, sur-sød, soya - og chilisauce 

Mixet salat og dressing

+ sushi 7 kr. pr. Stk. 

BUFFET UD AF HUSET

Mongolsk barbeque 

Kinesiske varme retter 

Blandet salat og frugter

Sushi, Fri isbar & Fri kaffe 

[ mfl. varianter ] 

Søndag - Torsdag: 

178 kr.

Fredag - Lørdag og helligdage:  

198 kr.

I Børn u/12 år pris 99 kr. I

Vælg evt. buffet + fribar

libitum i 2 timer for 

368 kr.

Eksotisk Stor buffet

Alle dage fra kl. 16:30 - 21:30



Supper

Forretter

27.Seafood (kammuslinger,kongerejer,

     blæksprutter,krabbekød,gamiture)  

28.Indbagte fisk m. sur-sød sauce 

29.Indbagte kongerejer m. 

     sur-sød sauce                   

30.Kongerejer m. 

     blandede grøntsager (lidt stærk) 

31.Hvid Fisk med bønnespire, kinakål, 

     hvidløg chili sauce (stærk)                

32.Indbagt krabbekød m. 

     sur-sød sauce              

33.Stegte Blæksprutter på jernfad                      

34.Indbagt blæksprutter m. 

     sur-sød sauce 

35.Grønne muslinger m. 

     sort bønne sauce                 

36.Kammuslinger m. forårsløg, ingefær            

128 kr.

128 kr.

138 kr.

128 kr.

49.Kylling i karry

50.Krydret stegt kylling

51. Kylling med cashewnødder 

52.Indbagt kyllingebryst m. 

     sur-sød sauce 

Kylling retter

21.Hjemmelavet stor forårsrulle (1 stk.) 

22.Forårsruller  små(2 stk.) 

23.Indbagte kongerejer m. 

     sur-sød sauce (4 stk.) 

24.Andesteg m. sur-sød sauce

25.Rejecocktail 

26.Indbagt kylling m. 

     sur-sød sauce (4.stk.)  

45 kr.

35 kr.

48 kr.

 

58 kr.

48 kr.

48 kr.

 

15.Seafood suppe 

    (seafood stærk suppe) 

16.Hønsekød suppe 

17.Nudel suppe m. rejer 

18.Wan Ton Suppe m. rejer  

19.Majs suppe m. krabbekød  

20.Peking suppe (stærk)   

45 kr.

 

45 kr.

45 kr.

45 kr.

45 kr.

45 kr.

138 kr.

 

138 kr.

138 kr.

 

148 kr.

38.Oksekød m. 

     blandede grøntsager                    

39.Oksekød m. barbecue sauce

40.Oksekød m. bambusskud på

     jernfad

41.Oksekød m. chili sauce (stærk)

Oksekød

158 kr.

 

158 kr.

 

158 kr.

 

42.Husets and stegt m.

     sæsonens grøntsager  

43.Andesteg m.

     sur-sød sauce og ananas  

44.And m. champignon og 

     bambuskud

Ande retter

45.Svinekød m.

     blandede grøntsager

46.Krydret svinekød 

47.Svinekød m. sur-sød sauce

48.Svinekød i brændende 

     chili sauce m.bønnespirer

Svinekød

128 kr.

 

128 kr.

128 kr.

148 kr.
Hovedretter

53.Lynstegte broccoli m. hvidløg

54.Tørstegt blomkål serveret i

     jerngryde

55.Stegte ris de luxe

56.Stegte nudler de luxe

57.Tempura kylling m. ris

58.Fiskefilet m. pomme frites

98 kr.

108 kr.

 

108 kr.

108 kr.

98 kr.

98 kr.

Diverse

178 kr.

 

128 kr.

138 kr.

 

148 kr.

 

158 kr.

 

128 kr.

 

148 kr.

128 kr.

 

128 kr.

 

188 kr.



62.Iflask husets hvidvin / rødvin

63.1.5 littes cola 

64.1.5 littes cola zero 

70.Chokolade kage  

(nr.63 & nr.64 pris kun for take away)

188 kr.

48 kr.

48 kr.

45 kr.

68 kr.

68 kr.

Dessert/ Vin/ Sodavand
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U KT1: Menu One

Pekingsuppe eller

hønsekød suppe 

Forårsrulle m. soya 

og chilli sauce

Indbagt kylling bryst 

m.sur-sød sauce

Indbagte tigerrejer

Oksekød m. 

barbecue sauce

Svinekød m. grøntsager

Ris, rejer chip

pris (min.2 pers.) pr.pers. 128 kr.

KT2: Menu Two

Pekingsuppe eller 

hønsekød suppe 

Forårsrulle 

Indbagt svinemørbrad 

m.sur-sød sauce

Indbagte kongerejer 

m.sur-sød sauce

Krydet kylling

Oksekød m. grøntsager

Stegte nuller

Ris, rejer chip

pris (min.6 pers.) pr.pers. 128 kr.

KT3: AKA Specia l menu

Pekingsupper (stærk) 

eller Hønsekødsuppe

Forårsrulle og 

dybstegt wanton

Indbagte kongerejer 

m. sur-sød sauce

Krydret kylling

Oksekød m. 

barbecue sauce

And m. børnespirer og 

grøn peber

Dags kage eller kaffe

pris (min.2 pers.) pr.pers. 178 kr.

KT4: Vegetar menu

Grøntsags suppe

vegetar ruller

Stegte sæson græntsager

Is med frugt eller kaffe

pris kun 128 kr.

KT5: Menu Five

Peking suppe 

Forårsruller

Indbagte rejer m. sur-sød sauce

And m. ingefær og porre

Dags kage eller kaffe

pris kun 168 kr.

59.Tempura kylling m. ris

60.Fiskefilet m. pomme frites

Børne menu


