Gamleby Hotell
Avhämtningsmeny

Storgatan 4
594 32 Gamleby
0493 – 100 50
www.gamlebyhotell.com

Sushi
1. Liten sushi – 8 bitar
3 lax, 1 räka, 1 avokado 3 makirullar

80 kr

2. Mellan sushi – 10 bitar
4 lax, 1 räka, 1 avokado, 4 makirullar

95 kr

3. Stor sushi – 12 bitar
3 lax, 1 räka, 1 tonfisk, 1 tilapia, 1 avokado, 5 makirullar

105 kr

4. Extra stor sushi - 15 bitar
4 lax, 1 räka, 1 tonfisk, 1 tilapia, 1 bläckfisk, 1 avokado, 6 makirullar

145 kr

5. Familjesushi – 25 bitar
6 lax, 2 räkor, 2 tonfisk, 2 avokado, 2 tofu,
1 krabbstick, 1 tilapia, 1 bläckfisk, 8 makirullar

235 kr

6. Sushispecial – 30 bitar
9 lax, 3 räkor, 3 avokado, 1 tonfisk, 1 krabbstick,
1 bläckfisk, 1 tilapia, 1 tofu, 10 makirullar

290 kr

7. Party sushi – 40 bitar
1 lax, 3 räkor, 2 tonfisk, 1 krabbstick, 1 tofu,
1 bläckfisk, 1 tilapia, 16 makirullar

370 kr

8. Veggo sushi – 12 bitar
3 avokado, 2 tofu, 1 japansk rättika, 1 morot, 5 makirullar

105 kr

9. Sashimi – 18 bitar (Sashimi serveras utan ris)
8 lax, 2 tonfisk, 2 tilapia, 2 räkor, 2 avokado, 2 bläckfisk

175 kr

NIGIRI
10. Lax & Avokado – 8, 10, 12 bitar
11. Lax & Räkor – 8, 10, 12 bitar

105, 125, 145 kr
105, 125, 145 kr

MAKIRULLAR
12. Philadelphia
Cream cheese, krabbstick, avokado, gurka.
(finns alt. som friterat)

90 kr (+30 kr)

13. California
Skagen, gurka, avokado, majonäs, sesamfrö.

110 kr

14. EBI
Friterade räkor, mango, chilimajo, sesamfrö.
(finns romtopping som allternativ)

125 kr (+30 kr)

15. Deli
Lax, sesamolja, purjolök, avokado, gurka.
Toppas med grillad lax, chilimajo, rostad lök.

115 kr

16. Dragon 1
Friterade räkor, gurka, avokado, chilimajo, sesamfrö.
Toppas med avokado.

125 kr

17. Dragon 2
Friterade räkor, gurka, avokado, chilimajo, sesamfrö.
Toppas med lax.

125 kr

18. AVO
Avokado, gurka, cream cheese.

105 kr

Chicken
19. Spicy Chicken
Wokad kyckling med grönsaker, vitlökschili & thailändsk basilika.
(Innehåller: Ostronsås, soja, vitlök)

95 kr

20. Chicken Thai
Wokad kyckling med grönsaker på thailändskt vis.
(Innehåller: Ostronsås, soja, vitlök)

95 kr

21. Spicy Chicken Thai
Wokad kyckling med grönsaker & chilipasta på thailändskt vis.
(Innehåller: Ostronsås, soja, vitlök)

95 kr

22. Chicken Yellow curry
Wokad kyckling med gul curry, ananas och kokosmjölk.
(Innehåller: Kokosmjölk)

95 kr

23. Chicken Panang curry
Wokad kyckling med panang curry, kokosmjölk och limeblad.
(Innehåller: Kokosmjölk)

95 kr

24. Chicken Massaman curry
Wokad kyckling med massaman curry, kokosmjölk,
ingefära, jordnötter, cashewnötter.
(Innehåller: Jordnötter, cashewnötter, kokosmjölk)

95 kr

25. Chicken Red curry
Wokad kyckling med röd curry, kokosmjölk och basilika.
(Innehåller: Kokosmjölk)

95 kr

26. Satay
Kycklingspett som serveras med ris & jordnötssås.
(Innehåller: Jordnötter)

95 kr

Beef
27. Spicy Beef
Wokat nötkött med grönsaker, vitlökschilli & thailändsk basilika.
(Innehåller: Ostronsås, soja, vitlök)

105 kr

28. Spicy Beef Thai
Wokat nötkött med grönsaker & chilipasta på thailändskt vis.
(Innehåller: Ostronsås, soja, vitlök)

105 kr

29. Beef Panang curry
Wokat nötkött med panang curry, kokosmjölk & limeblad.
(Innehåller: Kokosmjölk)

105 kr

30. Beef Massaman curry
Wokat nötkött med massaman curry, ingefära,
jordnötter & cashewnötter.
(Innehåller: Jordnötter, cashewnötter & kokosmjölk)

105 kr

31. Beef Red curry
Wokat nötkött med röd curry, kokosmjölk & basilika.
(Innehåller: Kokosmjölk)

105 kr

32. Nötkött med grönsaker
Wokat nötkött med blandade grönsaker.
(Innehåller: Ostronsås, soja, vitlök, vitpeppar)

149 kr

Shrimp
33. Spicy Shrimp
Wokade räkor med grönsaker, vitlökschili & thailändsk basilika.
(Innehåller: Ostronsås, soja, sesamolja, vitlök)

120 kr

34. Spicy Shrimp Thai
Wokade räkor med champinjoner & chilipasta på thailändskt vis.
(Innehåller: Ostronsås, soja, vitlök)

120 kr

35. Shrimp Thai
Wokade räkor med grönsaker på thailändskt vis.
(Innehåller: Ostronsås, soja, sesamolja, vitlök)

120 kr

36. Shrimp Yellow curry
Wokade räkor med gul curry, ananas & kokosmjölk.
(Innehåller: Kokosmjölk)

120 kr

37. Shrimp Panang curry
Wokade räkor med panang curry, kokosmjölk & limeblad.
(Innehåller: Kokosmjölk)

120 kr

38. Shrimp Massaman curry
Wokade räkor med massaman curry, kokosmjölk,
ingefära, jordnötter & cashewnötter.
(Innehåller: Jordnötter, cashewnötter & kokosmjölk)

120 kr

39. Shrimp Red curry
Wokade räkor med röd curry, kokosmjölk & basilika.
(Innehåller: Kokosmjölk)

120 kr

Anka
40. Anka Champinjon
Grillad anka med champinjoner.
(Innehåller: Vete, soja)

120 kr

41. Anka barbecue
Grillad anka med grönsaker i barbecuesås.
(Innehåller: Vete, soja)

120 kr

42. Anka Hoisin
Grillad anka i hoisinsås.
(Innehåller: Vete, soja)

120 kr

Bläckfisk
43. Wokad bläckfisk med grönsaker.
(Innehåller: Ostronsås, soja, vitlök)

120 kr

44. Wokad bläckfisk med grönsaker i barbecuesås.
(Innehåller: Ostronsås, soja, vitlök)

120 kr

45. Wokad bläckfisk med grönsaker i chilipasta.
(Innehåller: Ostronsås, soja, vitlök)

120 kr

Friterat
46. Chrispy chicken
Friterad kyckling som serveras med ris.
Valfri sås: Sötsur sås, jordnötssås eller sweet chillisås.

95 kr

47. Chrispy Shrimp
Friterade räkor som serveras med ris.
Valfri sås: Sötsur sås, jordnötssås eller sweet chillisås.

95 kr

48. Crispy pork
Friterat fläskkött som serveras med ris.
Valfri sås: Sötsur sås, jordnötssås eller sweet chillisås

95 kr

Vegetariskt
49. Wokad tofu med grönsaker i panang curry, kokosmjölk & limeblad.
(Innehåller: Koksomjölk)

95 kr

50. Wokad tofu med grönsaker på thailändskt vis.
(Innehåller: Soja)

95 kr

51. Wokade äggnudlar/risnudlar med tofu & grönsaker.
(Innehåller: Vete, soja)

95 kr

52. Wokade Udonnudlar med tofu.
(Innehåller: Soja)

95 kr

53. Veggi Tofu (Thailändskt)
Wokade grönsaker med tofu & cashewnötter.
(Innehåller: Soja, sesamolja, cashewnötter, vitlök)

95 kr

Nudlar/Ris
54. Wokade äggnudlar med kyckling eller räkor.
(Innehåller: Vete, soja)

95 kr

55. Stekt ris med kyckling eller räkor.
(Innehåller: Ägg, soja, sesamolja)

95 kr

56. Pad Thai
Wokade risnudlar med ägg och böngroddar.
Välj mellan kyckling, räkor, fläskött eller nötkött.
Topppas med jordnötter.
(Innehåller: Fisksås, jordnötter)

95 kr

57. Wokade Udonnudlar med kyckling eller räkor.
(Innehåller: Fisksås)

95 kr

58. Bibimbap (Koreanskt)
Finskuren entrecôte med kimchi, böngroddar, pak choi, inlaggda morötter &
rättika, sesamfrö, samt stekt ägg och ris.
(Innehåller: Sesamolja, sesamfrö, vete, soja, vitlök, ägg)

105 kr

Side Dishes
59. Vårrullar
Välj mellan vegetariska eller med köttfärs.
Serveras med inlaggda grönsaker samt sweet chilisås.
(Innehåller: vete, ägg, mjölk)

45 kr

60. Tillbehör
Sushi soja, ingefära, sjögrässallad, Kimchi (Stark),
rättika/morotsallad, cashewnötter.

20 kr

