thaimat
Förrätter

1.

3.

Poh piah pak
A) Vegetariska vårrullar, blandade grönsaker med sweet chilisås.
B) Kan även fås som huvudrätt med ris till
Poh piah tod
A) Vårrullar fyllda med köttfärs kryddad med koriander. Serveras med soya eller sweet chilisås.
B) Kan även fås som huvudrätt med ris till.
Tom kah gai

7.

Tad goong Friterade räkor med sötsur sås samt mixad sallad.

84:-

Thai mixtallrik (förrätt för 2 pers.)

94:-

2.

7A

Kycklingsoppa med kokosmjölk, limeblad, champinjoner, tamarind, galanga, korianderblad, citrongräs.

En tallrik med vegetariska vårrullar, köttfärsfyllda vårrullar, friterade räkor samt 2 såser.

Huvudrätter

8.

60:84:64:93:64:-

Gai tod Kycklingfilé, marinerad, panerad i thaiskorpmjöl och friterad.
Serveras lätt friterad med sötsur sås och sallad.

109:-

Pad tom yam neua
Wokad biff med en fräsch och lite syrlig limesås samt blandade grönsaker.
Tom kah gai Kycklingsoppa m. kokosmjölk, limeblad, champinjoner, tamarind, galanga, korianderblad,

129:119:-

12. Satay gai
Kycklingfilé på spett med husets egen jordnötssås och sallad.
Kycklingfilé med husets panängcurry, kokosmjölk, färska blandade grönsaker
13.		 Kaeng panäng gai

119:119:-

14.

Kaeng panäng goong
Stora räkor, husets Panängcurry, kokosmjölk samt färska blandade grönsaker
(thaibasilika, limeblad, långa bönor och bambuskott).

129:-

15.
16.
17.
18.		
19.		
23.
24.
26.
28.
32.

Panäng neua
Biff med husets panängcurry, kokosmjölk samt färska blandade grönsaker.
Kycklingfilé med husets gröna curry, kokosmjölk samt färska blandade grönsaker.
Kaeng keuw wan gai
Pad ba mee gai Wokade äggnudlar med kycklingfilé samt färska blandade grönsaker.
Kycklingfilé, thaibasilika, vitlök med chilipeppar samt färska blandade grönsaker.
Pad ka-prao gai
Wokad biff, thaibasilika, vitlök med chilipeppar samt färska blandade grönsaker.
Pad ka-prao neua
Wokad kycklingfilé med färska böngroddar, vårlök och krossade jordnötter.
Pad thai gai
Wokade risnudlar med stora räkor, färska böngroddar, vårlök och krossade jordnötter.
Pad thai goong
Wokad kycklingfilé med cashewnötter samt färska blandade grönsaker.
Gai pad met mamuang
Wokad skinkfärs med färsk thai-basilika, vitlök, chili och stekt ägg.
Pad kra pao moo sap
Wokad oxfilé med färska grönsaker,
Fried beef meat with crispy garlic and pepper

129:119:119:119:129:119:129:119:119:169:-

34.
35.
36.
37.		
38.

Kuan pad Stekt ris med kycklingfilé samt färska blandade grönsaker.
Kuan pad goong Stekt ris med räkor samt färska blandade grönsaker.
Tad goong Friterade räkor med sötsur sås samt mixad sallad.
Krispigt grillat och friterat ankbröst. Serveras m. vitlöksfrästa grönsaker, bok choy samt söt soyasås.
Pet palo
Wokade stora räkor med färska grönsaker,
Fried scampi with crispy garlic and pepper

119:129:119:159:149:-

9.
11.

citrongräs, ris.

(thai-sötbasilika, limeblad, långa bönor och bambuskott).

svartpeppar och vitlök.

svartpeppar och vitlök.

INDISKT & THAI

Avhämtningsmeny

Barnmeny

39.
40.
41.

Kyckling satay
Kycklingfilé på spett med jordnötssås eller sötsur sås och ris (ej stark).
Pad mee gai Wokade äggnudlar med kycklingfilé med eller utan grönsaker.
Gai tod Kycklingfilé, marinerad och panerad i thaiskorpmjöl. Serveras lätt friterad med sötsur sås.

65:65:65:-

040-47 00 60

Obs! I alla huvudrätter ingår det ris om det inte står något annat. Alla thairätter kan också fås vegetariska
till samma pris där huvudråvaran byts ut mot tofu. Vi rekommenderar också att om ni vill ha rätterna
serverade samtidigt bör ni bara hålla er till en av menyerna, antingen indisk eller thai.
Mejeri

Medium

Stark

Extra stark

Nötter
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Gluten

Har ni några allergier, var vänlig fråga personalen mer om innehållet.
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curry nam nam

förrätter

tandoori och grillat

1.

Papadam Krispiga linsbröd som serveras med mango chutney.

30:-

2.

Vegetable Samosa

35:-

4.

Indiska vårrullar

Grönsakspiroger som serveras med sallad och myntasås.
2 vårrullar fyllda med kycklingfärs kryddad m. lök och paprika samt koriandersås.

50:-

huvudrätter
6.

Chicken tikka masala

139:-

Hot chili chicken

149:-

Garlic Chicken Tikka Masala

149:-

Grillad kycklingfilé med grädde, crème fraiche, mandel, russin och kokos.

7.

Grillad kycklingfilé med chili, lök, paprika, masalasås och sweet chilisås.

8.

Vitlöksmarinerad grillad kycklingfilé med grädde, crème fraiche, mandel, russin och kokos.

10.

Tandoori chicken moglai rezala

149:-

Grillad kycklingfilé med lök, grädde, masalamix och färska kryddor.

11.

Bhuna

Välj mellan kyckling 139:- biff 149:- lamm 159:-

Jalfrezi

Välj mellan kyckling 139:- biff 149:- lamm 159:-

Madras

Välj mellan kyckling 139:- biff 149:- lamm 159:-

Gryta tillagad på lök, paprika, tomat, koriander och indisk curry.

12.

Stark gryta med lök, tomat, parika och färsk chili.

13.

Sydindisk rätt med stark currysås och citron.

14.

Vindaloo

Rätt med potatis som tillagas med en extra het Vindaloosås.

Välj mellan kyckling 139:- biff 149:- lamm 159:-

15.

Karai
Välj mellan kyckling
Gryta med tomater, lök, paprika, ingefära och kryddor.

139:- grillad lammentrecôte 159:- stora räkor 169:-

16.

Moglai paneeo masala
Välj mellan kyckling 139:- biff 149:- lamm 159:Välj mellan kyckling, lamm eller biff. Gryta med tomat, ost och ingefära.

17.

Chicken Bombay

Grillad kycklingfilé i het currysås med lök, citron, kokos, röd chili, tamarind, äpple, ananas och mango.

18.

21.

25.

Garlic chicken tikka sizzlar

26.

Lamb tikka sizzlar

27.

Mixed sizzlar

28.

Paneer mango masala
Mix vegetable curry
Tarka dal

31.

Palak paneer

32.

139:-

Säsongens grönsaker serverad med medelhet currysås.

129:-

Spenatblad tillagade med vitlök, lök, paprika, färska kryddor och färskost.

Paratha – Bröd stekt i smör

20:-

34.

Garlic naan – Lerugnsbröd med vitlök

25:-

35.

Moglai naan – Lerugnsbröd med kokos och mandel

25:-

36.

Ponir Naan – Lerugnsbröd med ost

25:-

tillbehör
37.

Raita – med yoghurt, gurka, tomat och raitakrydda

20:-

38.

Pickles – chili, mango eller lime

15:-

Mango chutney

15:-

40. Myntasås

15:-

Naturell yoghurt

15:20:-

149:-

43.

149:-

Nötter

Obs! I alla huvudrätter ingår det ris om det inte står något annat. Vi rekommenderar också att om ni
vill ha rätterna serverade samtidigt bör ni bara hålla er till en av menyerna, antingen indisk eller thai.

139:-

33.

Chicken tikka balti

Grillad kycklingfilé i Baltisås med vitlök, lök, paprika, färsk koriander och tomat.

139:-

20:-

barnmeny

Chicken tikka garlic balti

169:-

Naan – Lerugnsbröd

159:-

Extra stark

Färskost tillagad m. färsk mango, tomat, mandel, russin i en mild gräddsås.

Stekta linser tillagade med tomat, vitlök, smör och koriander.

King prawn tikka balti

Stark

159:-

42. Extra ris

Grillade stora räkor i Baltisås med lök, paprika, färsk koriander och tomat.

149:-

indiskt bröd

41.

Medium

Vitlöksmarinerad kycklingfilé som grillats i tandooriugn.

Marinerad kycklingfilé, lammentrecôte och jätteräkor som grillats i tandooriugn.

29.

159:-

Mejeri

149:-

Marinerad lammentrecôte som grillats i tandooriugn.

30.

Lamb rogan josh

Gluten

139:-

Marinerade kycklinglår som grillats i tandooriugn.
Marinerad kycklingfilé som grillats i tandooriugn.

vegetariskt

149:-

Grillad kycklingfilé i Baltisås med lök, paprika, färsk koriander och tomat.

22.

Tandoori chicken sizzlar
Chicken tikka sizzlar

Butter chicken tikka

Traditionell rätt från norra indien. Grillad lammentrecôte med tomat, lök, paprika,
ingefära och vår egen kryddblandning.

20.

23.
24.

39.

Tandoorigrillad kycklingfilé i krämig sås med tomat, garam masala, muskot och grädde.

19.

149:-

– Tandoorirätter serveras med stekt pumpa, broccoli, sockerärtor, blomkål, purjolök, paprika samt currysås.

Chicken tikka masala

45.

Gai tod

Gluten

Grillad kycklingfilé med grädde, crème fraiche, mandel, russin och kokos.

65:-

Marinerad kycklingfilé som grillats i tandooriugn.

65:-

Kycklingfilé, marinerad och panerad i thaiskorpmjöl. Serveras lätt friterad med sötsur sås.

65:-

44. Chicken tikka sizzlar

Mejeri

Medium

Stark

Har ni några allergier, var vänlig fråga personalen mer om innehållet.

Extra stark

Nötter

