Avhämtning
Take Away

Öppet
sommartid

Öppet
vintertid

Måndag

stängt

Måndag

stängt

Tisdag

11.30-22.00

Tisdag

11.30-21.00

Onsdag

11.30-22.00

Onsdag

11.30-21.00

Torsdag

11.30-22.00

Torsdag

11.30-21.00

Fredag

11.30-23.00

Fredag

11.30-22.00

Lördag

12.00-23.00

Lördag

12.00-22.00

Söndag

12.00-22.00

Söndag

12.00-21.00
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Förrätter - Starters
1.

Thailändska vårrullar

55:-

2.

Tom Yam Goong-soppa

55:-

Pekingsoppa

55:-

3.

Thai spring rolls
Spicy thai soup
Beijing soup

Erbjudande - Special Offer
A.

Stekt fläskfilé med bearnaisesås
och pommes frites

128:-

B.

Pasta penne med kyckling eller
fläskfilé i vitvinssås

109:-

D.

Stekt rödspätta med klyftpotatis
och remouladsås

128:-

Ankrätter - Duck dishes
11. Friterad anka med
rödvinssås eller szechuansås

145:-

12. Wokad ankfilé med grönsaker,
soyabönsås eller skaldjurssås

145:-

Deep fried duck with red wine sauce or szechuan sauce

Stir-fried duck fillet with vegetables, soybean- or seafood sauce

Fläskrätter - Pork dishes
21. Friterad fläskfilé med
sötsur sås eller currysås

115:-

22. Wokad fläskfilé med grönsaker,
svartpeppar och koriander

115:-

Deep fried pork with sweet & sour or curry sauce

Stir-fried pork fillet with vegetables, black pepper and coriander

Biffrätter - Beef dishes
31. Biff med bambuskott och
champinjoner

120:-

32. Biff med grönsaker

120:-

Beef with bamboo shoots and mushrooms
Garlic marinated beef with vegetables

Kycklingrätter - Chicken dishes
41. Friterad kycklingfilé med
currysås eller sötsur sås

115:-

46. Kycklingfile och grönsaker i szechuansås

120:-

47. Kycklingspett med jordnötssås

120:-

48. Kycklingfilé, grönsaker och cashewnötter

120:-

49. Kycklingfilé med ananas och sötsur sås

120:-

Deep fried chicken with curry sauce or sweet & sour sauce
Chicken with vegetables and szechuan sauce
Chicken skewers with peanut sauce

Chicken with vegetables and cashews

Chicken with pineapple and sweet & sour sauce

Kontinentala rätter - Continental
S2. Oxfilé med grönsaker och klyftpotatis,
bearnaisesås eller pepparsås

238:-

S3. Entrecôte, grönsaker och klyftpotatis

188:-

S4. Black & White med klyftpotatis,
bearnaisesås eller pepparsås

188:-

S6. Filé Oscar, räkor, sparris och klyftpotatis

168:-

S7. Fläsknoisette med pommes frites
och bearnaisesås eller champinjonsås

108:-

S8. Schnitzel med pommes frites
och bearnaisesås eller rödvinssås

118:-

S9. Lövbiff med pommes frites
och persiljesmör

108:-

S11. Stekt laxfilé med klyftpotatis
och bearnaisesås eller hollandaisesås

168:-

Räkrätter - Shrimp dishes
51. Friterade räkor med curry- eller sötsur sås

125:-

56. Wokade jätteräkor med szechuansås

135:-

57. Jätteräkor på spett med jordnötssås

135:-

58. Jätteräkor, grönsaker och cashewnötter

135:-

Deep fried shrimps with curry- or sweet & sour sauce
Stir-fried tiger prawns with szechuan sauce
Tiger prawns with peanut sauce

Tiger prawns with vegetables and cashews

Ris & nudlar - Rice & noodles
62. Chilinudlar med biff, kyckling och räkor

115:-

63. Nasi Goreng (biff, kyckling, räkor, curry)

115:-

64. Stekt ris deluxe med kyckling, biff, räkor

115:-

65. Stekta nudlar med kyckling & grönsaker

115:-

Chili noodles with beef, chicken and shrimps

Fried rice with beef, chicken, shrimps and curry
Fried rice with beef, chicken and shrimps
Fried noodles with chicken & vegetables

Thairätter med biff
71. Wokad biff med röd curry i kokosmjölk

120:-

72. Wokad biff med svartpeppar & koriander

120:-

73. Wokad biff med citronblad, chili
och grönsaker

120:-

74. Wokad biff, chilipastesås & cashewnötter

120:-

75. Wokad biff med stark basilika

120:-

Thairätter med kyckling
81. Wokad kyckling med röd curry i
kokosmjölk

120:-

82. Wokad kyckling med svartpeppar och
koriander

120:-

83. Wokad kyckling med citronblad, chili
och grönsaker

120:-

84. Wokad kyckling med chilipastesås
och cashewnötter

120:-

85. Wokad kyckling med stark basilika

120:-

Thairätter med räkor
91. Wokade jätteräkor med röd curry i
kokosmjölk

135:-

92. Wokade jätteräkor med svartpeppar och
koriander

135:-

93. Wokade jätteräkor med citronblad, chili
och grönsaker

135:-

94. Wokade jätteräkor med chilipastesås
och cashewnötter

135:-

95. Wokade jätteräkor med stark basilika

135:-

Kockens special
101. Wokad oxfilé med svartpeppar och
koriander

168:-

102. Wokad oxfilé med citronblad

168:-

103. Chop Suey med kyckling, biff och
jätteräkor

135:-

104. Wokade grönsaker med cashewnötter

108:-

105. Wokade skaldjur med stark basilika,
jätteräkor, musslor och bläckfisk

158:-

107. Pak Thai (risnudlar, kyckling och räkor)

120:-

108. Wokade grönsaker med friterad tofu

115:-

109. Wokade grönsaker med röd curry

115:-

Extra tillägg - Accessories
Extra currysås eller sötsur sås

20:-

Extra ris eller nudlar

30:-

Extra bearnaisesås

35:-

Nudlar eller stekt ris istället för ris

25:-

K1. Kockens kombination

138:-

Chef’s Three Small Dishes
Friterade jätteräkor med sötsur sås

Deep fried tiger prawns with sweet & sour sauce

Kycklingspett med jordnötssås
Chicken skewers with peanut sauce

Wokad biff med bambuskott
Stir-fried beef with bamboo shoots

K2. Hovmästarens kombination

138:-

Headwaiter’s Three Small Dishes
Friterad fläskfilé med sötsur sås

Deep fried pork tenderloin with sweet & sour sauce

Kycklingspett med jordnötssås
Chicken skewers with peanut sauce

Wokad oxfilé med färsk vitlök
Stir-fried beef tenderloin with garlic

K4. Fyra små rätter
Four Small Dishes
Friterade räkor med sötsur sås

Deep fried prawns with sweet & sour sauce

Friterad fläskfilé med sötsur sås

Deep fried pork tenderloin with sweet & sour sauce

Wokad biff med bambuskott
Stir-fried beef with bamboo shoots

Wokad kycklingfilé i currysås
Stir-fried chicken in curry sauce
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138:-

