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Kyckling
Tom Ka Gai 120:-

Mjuk kokosmjölksoppa med kycklingfilé,
grönsaker, citrongräs, galanga, limeblad och
koriander (no hot)

Pat Thai Gai (S/N) 125:-

Klassisk nudelwok med kyckling, grönsaker,
ägg, groddar & hackade jordnötter. Serveras
med prik nam pla (no hot)

Kao Pat Gai (S) 125:-

Thailändsk riswok med kyckling, grönsaker,
ägg & färsk koriander, serverad med nam
prik sås (no hot)

Gai Met Mamoang (S/N) 125:Thaiwok med kyckling, rostade cashewnötter, sockerärtor, chili & vitlök (little hot)

Gai Pat Sweet Basil (S/L) 125:-

Wokad kycklingfilé med grönsaker och
grädde, smaksatt med sweet basil-kryddning
(hot)

Geng Kiew Wan Gai (S/L) 125:-

Vegetariskt

Kött

SKALDJUR
OCH FISK

Pad Thai Pak (S/N) 120:-

Nua Nam Man Hoi (S) 139:-

Geng Ped Koong 145:-

Yam Tofu (S) 125:-

Nua Pat Kratiam (S) 165:-

Tom yam taley 145:-

Yam Pak Nua 139:-

Pla Sa Raj (S) 145:-

Moo Pat King (S) 139:-

Pat Ki Mao Taley (S) 145:-

Pat Krapow Moo (S) 139:-

Koong Nam Prik Pow (S) 145:-

Klassisk nudelwok med grönsaker, böngroddar, ägg & hackade jordnötter (no hot)

Stark, syrlig tofu & strimlade grönsaker
med lime, chili, vitlök, riven kokos och
färsk koriander (very hot)

Pat Pak King 125:-

Tofu och grönsakswok på thailändskt vis
fräst med chili, vitlök och färsk ingefära (hot)

Geng Ped Pak 125:-

Rikligt med grönsaker och tofu i thairödcurry med kokosmjölk och sweet basil (hot)

Tzai Satey (S/N) 135:-

Grillade currymarinerade tzaispett med
jordnötssås och thaiinlagd chiligurka (hot)

Strimlad biff wokad med ostronsås & rikligt
med grönsaker (no hot)

Peppar och vitlökfräst oxfilé toppad med
wokade grönsaker och koriander (little hot)

Stark syrlig ljummen biffwok med grönsaker, lime, chili, vitlök, riven cocos och färsk
koriander (very hot)

Strimlad fläskkött fräst med chili, vitlök och
färsk ingefära (hot)

Strimlad fläskfilé med lök, paprika, chili,
vitlök och färsk holy basil (very hot)

Thai Kao Pat (S/N) 120:-

Thailändsk riswok med grönsaker, ananas,
mango, russin och cashewnötter (no hot)

Scampi i röd thaicurry & kokosmjölk,
grönsaker och sweetbasil (hot)

Klassisk thaisoppa med bläckfisk, skaldjur,
kokosmjölk och grönsaker (very hot)

Soyamarinerad laxfilé fräst med citrongräs,
chili, svamp & ingefära. Serveras med
äggnudlar & hot basil (hot)

Whiskey marinerade skaldjur i mustig
thailändsk wok med chili & vitlök (hot)

Wokad scampi i pikant thailändsk ”nam prik”
(röd chili pasta) (hot)

Pat Thai Koong (S/N) 145:-

Nudelwok med scampi,ägg,grönsaker,
hackade jordnötter, groddar, pricknam plasås

Yam wunsen (N) 145:-

Kyckling i stark gröncurry med kokosmjölk, bambuskott, äggplanta och sweet basil (very hot)

Klassisk glasnudelwok med hackad kyckling,
scampi, jordnötter, musslor, selleri och chili.
Serveras ljummen! (very hot)

Ped Pat Krapow (S) 175:-

Som tam (N) 145:-

Mustig anka med chili, lök, vitlök & grönsaker
i ostronsås & färsk holy basil (hot)

Paneng Gai 125:-

Strimlad kycklingfilé i röd panengcurry,
cocosmjölk, limeblad och grönsaker (hot)
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Stark syrlig sallad av riven papaya med lime,
chili, jordnötter och scampi (very hot)

För dig med allergi (G)luten
Rätterna är markerade.
Det går såklart även bra
att fråga servisen.

(S)oja
(l)aktos
(n)ötter

