
 

 

1A. po pia tod 50:- 
Friterade vårrullar (3st). Serveras 
med sweet chili sås. Serveras utan 
ris. 

 

 

 

1B. po pia tod 35:- 
Friterade små vårrullar 
vegetariska (7st). 
Serveras med sweet chili 
sås.Serveras utan ris. 

 

 

 

1C. Tom kha/Tom yum 
kyckling 50:-(räkor 55:-) till 
förrätt 
Kokosmjölksoppa med kyckling 
eller räkor det för välja stark eller 
inte stark med champinjoner, 
tomater, citrongräs, limeblad och 
galanga.  

 
 

 

2A. Kung Chup Pang 
Tod  65:- 
Friterad Argentinsk Rödräka (4st.). 
Serveras med sweet chilli sås. 

 

 

 

2B. Knom jeeb moo 50:- 
Ångade wonton pasty med 
fläskfärs severas tillsammans med 
svart sojasås. 

 

 

 

3 gai tod 75: - 
Friterad kycklingfilé (5 st) med 
sweet chilli-sås. Ris ingår. 

 

 

 

4 pat preau waan 80:- 
(räkor 95:-) 
Söt-sur, är Du osäker eller 
nybörjare väljer Du denna 
anrättning med ananas. Kan fås 
med kyckling, fläsk eller räkor, ris 
ingår. 

 

 

 

5 gaeng pet 80:- (räkor 95:-
) 
Röd curry gryta. Mickes favorit 
tillbaka! Fläsk, kyckling eller räkor. 
Stark, ris ingår. 

 

 

 

6 pad kra pao 85:- (räkor 
100:-) 
Wok med stjälkselleri och ägg på 
toppen. Hetta upp smaklökarna. 
Kommer med fläsk, kyckling eller 
räkor. Stark och ris ingår. 

 

 

 

7 pad thai 80:- (räkor 95:-) 
Thailands snabbmat, nudlar, 
grönsaker och jordnötter. Fläsk, 
kyckling eller räkor. 

 

 

 

8A. kao pad 80:- (räkor 95:-
) 
Stekt ris med morötter, lök, 
tomater, broccoli och ägg. 
Kyckling, fläsk eller räkor. 

 

 

 

8B. kao pad sapparot 80:- 
(räkor 95:-) 
Stekt ris med gul curry, ananas, 
morötter, lök, tomater, broccoli och 
ägg. Kyckling, fläsk eller räkor. 

 

 

 

8C. kao pad namprikpaow 
80:- (räkor 95:-) 
Stekt ris med chili paste, morötter, 
lök, tomater, broccoli och ägg. 
Starkt. Kyckling, fläsk eller räkor. 

 

 

 

9 pad se eew 80:- (räkor 
95:-) 
Nudlar med soyasås. Fläsk, 
kyckling eller räkor och en 
cironklyfta att droppa över! 

 

 

 

10 pat 
metmamuanghimmapan 
80:- (räkor 95:-) 
Thailands big mac... Wok med 
cashewnötter, stark. Fläsk, 
kyckling eller räkor och ris ingår. 

 

 

 

11 pad pet 80.- (räkor 95:-) 
Wok med röd curry, grönsaker och 
fläsk, kyckling eller räkor. Stark 
och ris ingår. 

 

 

 

12 pad pong kari 80:- 
(räkor 95:-) 
2015-05-28 Wok med gul curry, 
grönsaker och ägg. Kyckling, fläsk 
eller räkor. Den är inte stark och ris 
ingår. 

 

 

 

13 tom kha kyckling 80:-
(räkor 95:-) 
Kokosmjölksoppa med kyckling, 
champinjoner, tomater, citrongräs, 
limeblad och galanga. Den smakar 
sött, surt, salt, ris ingår. 



  
 

 

 

14 tom yum kyckling 80:- 
(räkor  95:-) 
Stark räksoppa (eller kyckling om 
ni vill) med citrongräs, limeblad, 
lök, tomater, galanga, chili och 
kokosmjölk, ris ingår. Stark, men 
ändå en storsäljare! 

 

 

 

15 satay gai 85:- 
Hemlagade grillspett av 
kycklingkött (3 st), serveras med 
jordnötssås och sallad. Ris ingår. 
Himmelskt gott! 

 

 

 

16 pad pak ruam 80:- 
(räkor 95:-) 
Wokade grönsaker med  soy 
sauce och sweet soy sås. Broccoli, 
blomkål, morot, lök och paprika. 
Kyckling, fläsk eller räkor. Inte 
stark, serveras med ris. 

 

 

 

17 panaeng curry 80:- 
(räkor 95:-) 
Currygryta, panaeng. En variant av 
curry med jodnötter, grönsaker 
och limeblad. Doftar och smakar 
magiskt gott!  Fläsk, kyckling eller 
räkor. Stark, ris ingår 

 

 

 

18 gaeng keaw waan 80:- 
(räkor 95:-) Med 
kycklingbullar 10:- 
Grön curry, gryta kyckling, fläsk 
eller räkor. Bambuskott, lök, 
paprika, zuccini och limeblad. 
Serveras med ris. Grön curry = 
stark! 

 

 

 

19. Gai (moo) tod 
kratiam  90:- 
Stekt  kyckling (eller fläsk) med 
vitlök,friteras lök, ostronsås, 
soyasås och cashewnötter på 
toppen. Serveras med ris. 

 

 

 

20. Geang Kuaw sapparot 
80 :- (Räkor 95 :-) 
Rödcurry gryta med ananas, 
jordnötter, paprika och lök. Det 
smakar söt, sur och lite starkt. 
Severas med ris. 

 

 

 

21. Pad King 80:- (Räkor 
95:-) 
Wok med ingefära, champijong 
och grönsaker (lite starkt). Severas 
med ris. 

 

 

 

22. Pat wonsen  80:- (Räkor 
95:-) 
Wok med glasnudlar, ägg och 
grönsaker inget starkt alls. Severas 
med ris. 

 

 

 

23. Pat preaw wan gai tod 
95: - 
Friterad kycklingfilé och wok 
tillsamman med eget recept 
sötsursås, lök, paprika, morot, 
gurka, ananas, tomat, minimajs 
och en chili (om ni inte vill ha chili 
bara säga till) 

 

 

 

24. Shu Shy Pla 95:- 
Stekt lax med rödcurry, 
kokosmjölk, limeblad, röd sötchili 
och kokosmjölksås på. Ris och 
salad ingår. 

 

 

 

25. Gang Hang Lei 95:- 
Hang Lei curry grytan med mjukt 
fläskkött, långkok. Den 
smakar salt, söt, sur och starkt. 
 Serveras med ris. 

 

 

 

26. Nam Tok moo 95:- 
Thai stark sallad med grillat 
fläskkött blandat med chili, ris, lök 
och grönsaker. Serveras med ris. 

 

 

 

27. Bamee pat nam prik 
paow 80:- (räkor 95:-) 
Wokade äggnudlar med chilipaste, 
ägg och grönsaker. Fläsk, kyckling 
eller räkor. 

 

 

 

28. Massaman gai 
(kyckling 80:-) 
Massaman curry gryta med 
kyckling , kokosmjölk, jordnötter, 
potatis, gullök, paprika. Ris ingår. 

 

 

 

29. Yum Wunsen 80 :- 
(Räkor 95 :-) (Snacks till öl) 
Thai-stark sallad med glasnudlar. 
Stjälkselleri, 3 st chili, tomater, 
morot, gullök och jordnötter på. 
Stark!!! Om du är trött på jordnötter 
till ölen och är en hårding, testa 
detta! 



 

 

 

30. Gai tod 55:-
(Barnportion) 
Friterad kycklingfilé (3 st) med 
sweet chilli-sås. Ris ingår.   

 

 

31. satay gai 55:-
(Barnportion) 
Hemlagade grillspett av 
kycklingkött (3 st), serveras med 
jordnötssås och sallad. Ris ingår. 
Himmelskt gott! 

 

 

 

32. Bamee pat 55:- (räkor 
75:-) (Barnportion) 
Wokade äggnudlar med ägg, 
vitkål, blomkål, broccoli, majs, 
tomat och morot. Fläsk, kyckling 
eller räkor.    

Tillbehör 
Jordnötssås (hemlagad) om inte 
det ingår +10:- 
Söt-sur sås (hemlagad) +10:- 
Nudlar istället för ris till din rätt 
+10:- 
Ris till vårrullar eller till friterade 
räkor +10:- 
Nudlar till vårrullar eller friterade 
räkor +20:- 
Extra bit kyckling till nr.3   +12:-/st. 
Extra friterad räka  +20:-/st. 

 


