
 

 

MÅN-FRE 11.30-14.00 
Servering 120 kr / Take away 105 kr 
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LUNCHMENY V.20 

 

MÅNDAG  
Pik Gai Chup Paeng Tod  Friterade kycklingvingar med valfri sås 

Gaeng Massaman Gai Massamancurrrygryta med kycklingfilé, lök, potatis och kokosmjölk * 

Pad Nam Prik Pow Moo Wokat fläskkött med chilipasta, lök, paprika och söt basilika * 

Tom Kha Goong Soppa med räkor, koriander, champinjoner, lime och kokosmjölk  

Pad Preaw Wan (veg) Wokad tofu med gurka, tomater, lök, minimajs, paprika och sockerärtor 

TISDAG  
Gai Chup Paeng Tod Friterad kycklingfilé med valfri sås 

Gaeng Panaeng Gai Panaengcurrygryta med kycklingfilé, bambuskott, paprika och kokosmjölk * 

Pad Med Mamuang Goong Wokade räkor med chilipasta, lök, paprika, morötter och cashewnötter * 

Tom Yum Goong Kryddig soppa med räkor, chilipasta, champinjoner, lime och kokosmjölk * 

Pad Bamee (veg) Wokade äggnudlar med tofu, broccoli, blomkål, morötter och bambuskott 

 

ONSDAG  

Pad Kra Prao Nuea Wokat nötkött med chili, lök, paprika och basilika * 

Gai Ob Lao Jeen Marinerad kycklingfilé wokad i kinesisk sprit 

Gaeng Karee Gai Gulcurrrygryta med kycklingfilé, potatis, lök, morötter och kokosmjölk * 

Tom Kha Goong  Soppa med räkor, champinjoner, koriander, lime och kokosmjölk  

Poh Pia Tod (veg) Friterade vegetariska vårrullar med valfri sås  

 

TORSDAG  
A la carte 12.00-20.00  

  

  

 

 

 

FREDAG  
Moo Sam Chun Tod Kratiem Friterat sidfläsk marinerat i vitlök och peppar 

Pad Peht Gai Wokad kycklingfilé med rödcurry, lök, paprika, broccoli, blomkål och bambuskott * 

Gaeng Khiew Wan Gai             Gröncurrygryta med kycklingfilé, paprika, bambuskott, söt basilika och kokosmjölk * 

Tom Yum Goong Kryddig soppa med räkor, chilipasta, champinjoner, lime och kokosmjölk * 

Pad Bamee Nam Prik Pao (veg) Wokade äggnudlar med tofu, chilipasta, vitkål, broccoli, blomkål och morötter * 

  

 

                                    Ris, nudlar, sallad, måltidsdryck, kaffe och kaka ingår 

 

 

VID ALLERGIER - fråga gärna vår personal så hjälper vi dig! 

 

                                                                                                                

 


