Hämtlista
Sushi
8 Bitar 75 :10 Bitar 85 :12 Bitar 95 :Extra tillbehör 10 :Special beställning 25 :Fyra små rätter 129 :(Minst 2 personer)
* Kyckling grillspätt med med jordnötssås
* Nötkött med massman curry
* Friterade stora räkor
Förrätt
1. Po peak thud (vårrulle) 50 :Köttfärs/vegetarisk
2. Tom yam gong (soppa med räkor, kokosmjölk och limejuice) 65 :3. Pekingsoppa 60 :Grillspätt
4. Sate gai (kycklinggrillspett med jordnötssås) 85 :7. Gai pad bai gra prou (Kycklingfilé med vitlökschili & thailändsk basilika) 85 :8. Panang gai (Kycklingfilé med panang curry, kokosmjölk och limeblad) 85 :9. Gaeng karee gai (Kycklingfilé med gul curry, annas och kokosmjölk) 85 :10. Gaeng keow gai (Kycklingfilé med röd curry, basilika & kokosmjölk) 85 :11. Gaeng massaman gai (Kycklingfilé med massaman, söt curry, kokosmjölk,
ingefära och jordnötter) 85 :12. Gai pad pak (Stekt kyckling med grönsaker på thailändskt vis) 85 :13. Gai thai (Stekt kyckling med grönsaker & chilipasta på thailändskt vis) 85 :14. Friterad kyckling med sötsur sås eller currysås 85 :Oxkött
15. Nau pad koeng gaeng (Nötkött med röd curry, basilika & kokosmjölk) 95 :16. Panang nau (Nötkött med panang curry, limeblad & kokosmjölk) 95 :17. Massaman nau (Nötkött med massaman, söt curry, ingefära, jordnötter &
kokosmjölk) 95 :18. Nau pad bai gra prou (Stekt nötkött med vitlökschili & thailändsk basilika) 95 :19. Nau thai (Stekt nötkött med grönsaker & chilipasta på thailändskt vis) 95 :Stora räkor
20. Gaeng karee goong (Stora räkor med gul curry, ananas & kokosmjölk) 120 :21. Panang goong (Stora räkor med panang curry, kokosmjölk & limeblad) 120 :-

22. Massaman goong (Stora räkor med massaman, söt curry, kokosmjölk, ingefära
& limeblad) 120 :23. Ganeg keow goong (Stora räkor med röd curry, basilika & kokosmjölk) 120 :24. Goong pad bai gra prou (Stora räkor med vitlökschili & thailändsk basilika)
120 :25. Goong thai (Stekta stora räkor med champinjoner & chilipasta på thailändskt
vis 120 :26. Friterade stora räkor med sötsur sås eller currysås 120 :Specialrätter
27. Thai pad pak (Stekta grönsaker med ostronsås) 80 :28. Panang pad pak (Grönsaker med panang curry, kokosmjölk & limeblad) 80 :29. Thai khow pad (Stekt ris med kycklingfilé, fläskkött eller räkor på thailändskt
vis) 85 :30. Thai lap nha (Stekta äggnudlar/risnudlar med kycklingfilé, fläskkött eller räkor
på thailändskt vis) 85 :Kycklingfilé
32. Stekt kycklingfilé med champinjoner och bambuskott 85 :33. Stekt kycklingfilé med curry & grönsaker 85 :34. Stekt kycklingfilé med ananas 85 :35. Stekt kycklingfilé med barbecuesås 85 :Oxkött
36. Stekt nötkött med champinjoner & bambuskott 95 :37. Stekt nötkött med curry & grönsaker 95 :38. Stekt nötkött med blandade grönsaker 95 :39. Stekt nötkött med tomater 95 :40. Stekt nötkött med grönsaker i barbecuesås 95 :41. Stekt nötkött med gul lök & purjolök 95 :Stora räkor
42. Stekta stora räkor med champinjoner och bambuskott 120 :43. Stekta stora räkor med curry & grönsaker 120 :44. Stekta stora räkor med grönsaker i barbecuesås 120 :45. Stekta stora räkor med tomater 120 :Fläskkött
46. Stekt fläskkött med champinjoner & bambuskott 85 :47. Stekt fläskkött med blandade grönsaker 85 :48. Stekt fläskkött med grönsaker i barbecuesås 85 :49. Stekt fläskkött med grönsaker i chilipasta 85 :50. Friterat fläskkött med sötsursås eller currysås 85 :Anka

51. Grillad anka med ananas 120 :52. Grillad anka med champinjoner 120 :53. Grillad anka med grönsaker i barbecuesås 120 :Bläckfisk
54. Stekt bläckfisk med grönsaker 85 :55. Stekt bläckfisk med grönsaker i barbecuesås 85 :56. Stekt bläckfisk med grönsaker i chilipasta 85 :Tillbehör
Nudlar istället för ris 35 :Nötter 10 :Sås 15 :Räkchips 25 :-

