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THAI CURRY-GRYTOR
Våra grytor serveras med jasminris och kan beställa med:
Tofu
80 :-

Kyckling
90 :-

Biff

Bläckfisk

Tigerräkor

100 :-

100 :-

110 :-

1. Massamancurry Gryta(Kaeng Massaman)** - Massaman currypasta med
kokosmjölk, ananas, paprika, lök och toppad med jordnötter.
2. Rödcurry Gryta(Kaeng Phed)** - Röd currypasta med kokosmjölk,
bambuskott, paprika, limeblad och söt basilika.
3. Gröncurry Gryta(Kaeng Kew Wan)*** - Grön currypasta med kokosmjölk,
bambuskott, paprika, limeblad och söt basilika.
4. Panängcurry Gryta(Kaeng Panäng)** - Panäng currypasta med
kokosmjölk, paprika, lök, limeblad, söt basilika och toppad med jordnötter.
5. Gulcurry Gryta(Kaeng Karii)** - Currypasta med kokosmjölk, potatis,
paprika och lök.

SOPPOR
Våra soppor serveras med jasminris och kan beställa med:
Kyckling
95 :-

Tigerräkor
120 :-

Seafood
120 :-

6. Tom Kha** – kokosmjölksoppa med färsk chili, limeblad, galangal, lök,
champinjoner, tomat och koriander.
7. Tom Yum** - kokosmjölk, färsk chili, champinjoner, limeblad, galangal,
citrongräs, tomat och koriander

**Medel stark

***Mycket stark

Wokad
Våra wokad rätter serveras med ris och kan beställa med:
Tofu
80 :-

Kyckling
90 :-

Biff

Bläckfisk

Tigerräkor

100 :-

110 :-

100 :-

8. Pad Tam Nak Thai special** - tigerräkor, bläckfisk, kyckling wokad med
chilipasta, lök, paprika och toppas med cashewnötter.
(150 :-)
9. Pad nam prik praw** - wokad med chilipasta, lök, broccoli, zucchini,
minimajs och paprika.
10. Pad himmapan - wokad med broccoli, zucchini, minimajs, paprika
och toppad med cashewnötter.
(Tofu 85:- Kyckling 95:- Biff 105:- Bläckfisk 105:- Tigerräkor 115:-)
11. Pad nam man hoi - wokad med ostronsås, paprika, lök och
champinjoner.
12. Pad prew wan - wokad med sötsursås, lök, gurka, ananas, paprika,
minimajs och morot.
13. Pad khing - wokad med färsk ingefära, bambuskott, paprika och
champinjoner.
14. Pad gra pao*** -wokad med helig basilika, lök, paprika, chili och bambuskott.
15. Pad pho täg*** - wokad med söt basilika, lök, paprika, bambuskott,
minimajs, champinjoner, chili och zucchini.
16. Pad wun sen - wokad med glasnudlar, morot, bambuskott, paprika,
minimajs och ägg.
17. Pad prik*** - wokad med chili, lök, paprika och broccoli.
18. Pad medd nga - wokad med sesamfrön, bambuskott, lök, champinjoner
och paprika.
19. Pad phed** - wokad med röd currypasta, bambuskott, paprika, söt
basilika och limeblad.
20. Pad panäng** - wokad med panäng currypasta, paprika, lök, jordnötter,
söt basilika och limeblad.
21. Pad phong karii** - wokad med currypasta, lök, paprika, blomkål,
kokosmjölk och cashewnötter.
**Medel stark

***Mycket stark

STEKT RIS
22. Khao pad himmapan – stekt ris med paprika, morot, ägg, cashewnötter
och minimajs.
(Tofu 90:- Kyckling 100:- Biff 110:- Bläckfisk 110:- Tigerräkor 120:-)
23. Khao pad prik***–stekt ris med färsk chili, broccoli, paprika, ägg och lök.
(Tofu 85:- Kyckling 95:- Biff 105:- Bläckfisk 105:- Tigerräkor 115:-)
24. Khao pad gra pao*** – stekt ris med helig basilika, ägg, chili, paprika,
lök och toppad med stekt ägg.
(Tofu 100:- Kyckling 110:- Biff 120:- Bläckfisk 120:- Tigerräkor 130:-)
25. Khao pad nam prik pao** – stekt ris med chilipasta, broccoli, ägg,
minimajs, paprika och lök.
(Tofu 85:- Kyckling 95:- Biff 105:- Bläckfisk 105:- Tigerräkor 115:-)
26. Khao pad poo -stekt ris crabsticks, paprika, ägg och minimajs.
(Tofu 90:- Kyckling 100:- Biff 110:- Bläckfisk 110:- Tigerräkor 120:-)

NUDLAR
27. Bameé nam prik paw** - Wokade nudlar med chilipasta, broccoli, lök,
minimajs och paprik.
28. Bameé pad prik*** - wokade nudlar med färsk chili, lök, broccoli och
paprika.
29. Bameé sam rodd - wokade nudlar med tomatpuré, morot, ananas,
paprika och minimajs.
(Tofu 85:- Kyckling 95:- Biff 105:- Bläckfisk 105:- Tigerräkor 115:-)
30. Pad thai - stekt risnudlar med ägg, böngroddar, purjolök och jordnötter.
31. Pad se ew - stek risnudlar med broccoli, ägg och morot.
(Tofu 90:- Kyckling 100:- Biff 110:- Bläckfisk 110:- Tigerräkor 120:-)
**Medel stark

***Mycket stark

32. Pad meé graab ( knapriga nudlar) - friterade med skysås, broccoli,
blomkål, champinjoner, morot, bambuskott och minimajs.
33. Pad ladna - stekt risnudlar med skysås, broccoli, blomkål, champinjoner,
morot, bambuskott och minimajs.
(Tofu 100:- Kyckling 110:- Biff 120:- Bläckfisk 120:- Tigerräkor 130:-)
34. Bameé med jordnötssås - kycklingfilé eller tofu med äggnudlar,
blomkål, broccoli, bambuskott och morot.
35. Bameé med sötsursås - kycklingfilé eller tofu med äggnudlar, blomkål,
broccoli, bambuskott och morot.
36. Bameé med rödcurrysås** - kycklingfilé eller tofu med äggnudlar,
blomkål, broccoli, bambuskott och morot.
37. Bameé med currysås - kycklingfilé eller tofu med äggnudlar, blomkål,
broccoli, bambuskott och morot.
(80 kr)

FRITERAD
Våra friterad serverar med jasminris
38. Gai tåd
100:friterade kycklingfiléer med ströbröd med sötsursås.
39. Kung tåd
129:friterade tigerräkor med ströbröd med sötsursås.
40. Gai nga
90:friterade kycklingfiléer med sesamfrö med sötsursås.
41. Örtagårdskyckling
90:friterade kycklingfiléer med thailändska örter med sötsursås.
42. Saté
90:kycklingspett med jordnötssås.
43. Poh pia
90:vårrullar med köttfärs, glasnudlar, ägg, bambuskott, svamp och vitkål.
44. Vegetariska vårrullar
70:glasnudlar, ägg, bambuskott, morot, svamp och vitkål.
45. Gai sam rodd
100:friteradekyklingfiléer med vitlök, chili, och tomat puré.
**Medel stark

***Mycket stark

DRYCKER
Läsk
Coca Cola 33 cl.

15 kr

Coca Cola Zero 33 cl.

15 kr

Bonaqua Naturell 33 cl.

15 kr

Bonaqua Citrus/Lime 33 cl.

15 kr

Fanta 33 cl.

15 kr

Fanta Exotic 33 cl.

15 kr

Fanta Lemon 33 cl.

15 kr

Sprite 33 cl.

15 kr

Mer Apelsin 33 cl.

15 kr

Mer Päron 33 cl.

15 kr

