
Måndag 

1. Gaeng keowan gai (mellan stark) -
---------------------------------------- 105:- 

Gröncurry med kyckling, 
kokosmjölk,grönsaker och basilika. 

2. Phad kieng nua ------------------------
---------------------------------------- 105:- 

Wokad ingefära med biff, vitlök och 
grönsaker. 

3. MIX 1+2(mellan stark)  ------ 115:- 

4. Phad ba mee moo ---------------------
---------------------------------------- 105:- 

Stekta äggnudlar med fläskkött, lök 
och grönsaker. 

5. Gai chup paeng tod -------------------
---------------------------------------- 105:- 

Friterad kyckling. (serverad med 
swettchilisås) 

6. Phad mhed mamuang gai (lite 
stark) -------------------------------- 115:- 

Wokad cashewnötter med kyckling, 
chilipasta och grönsaker. 



 

Tisdag 

1. Gaeng panaeng gai (mellan stark) 
---------------------------------------- 105:- 

Panaengcurry med kyckling, 
kokosmjölk, grönsaker och limeblad. 

2. Phad prik thai dam moo ------------
---------------------------------------- 105:- 

Wokad fläskkött med vitlök, 
svartpepper och grönsaker. 

3. MIX 1+2(mellan stark)  ------ 115:- 

4. Phad thai nua ------------------ 105:- 

Stekta risnudlar med biff, ägg, phad 
thaisås och grönsaker. Jordnötter 
torkachili separat. 

5. Gai chup paeng tod ----------- 105:- 

Friterad kyckling. (serverad med 
swettchilisås) 

6. Phad mhed mamuang gai (lite 
stark) -------------------------------- 115:- 

Wokad cashewnötter med kyckling, 
chilipasta och grönsaker. 



Onsdag 

1. Gaeng keowan gai (mellan stark) -
---------------------------------------- 105:- 

Gröncurry med kyckling, 
kokosmjölk,grönsaker och basilika. 

2. Phad kraprao nua (mellan stark / 
mycket stark) ---------------------- 105:- 

Wokad biff med basilika, vitlök, chili 
och grönsaker. 

3. MIX 1+2(mellan stark)  ------ 115:- 

4. Goy tiw phad gaeng panaeng 
phaki moo(mellan stark) -------- 105:- 

Wokad äggnudlar med fläskkött  i 
panaengcurrysås med basilika, 
limeblad och grönsaker. 

5. Gai chup paeng tod ----------- 105:- 

Friterad kyckling. (serverad med 
swettchilisås) 

6. Phad mhed mamuang gai (lite 
stark) -------------------------------- 115:- 

Wokad cashewnötter med kyckling, 
chilipasta och grönsaker. 



Torsdag 

1. Gaeng massaman gai (lite stark) --
---------------------------------------- 105:- 

Massamancurry med kyckling, 
kokosmjölk, jordnötter, potatis och 
grönsaker. 

2. Phad namprik pao moo (lite stark) 
---------------------------------------- 105:- 

Wokad fläskkött med grönsaker i 
chilipaste med basilika limeblad & 
annans. 

3. MIX 1+2(mellan stark)  ------ 115:- 

4. Sen phad kimao nua (lite stark)  105:- 

Wokad risnudlar med biff  i chilipaste, 
basilika och grönsaker. 

5. Gai chup paeng tod ----------- 105:- 

Friterad kyckling. (serverad med 
swettchilisås) 

6. Phad mhed mamuang gai (lite 
stark) -------------------------------- 115:- 

Wokad cashewnötter med kyckling, 
chilipasta och grönsaker. 



Fredag 

1. Gaeng ped gai (mellan stark) -------
---------------------------------------- 105:- 

Rödcurry med kyckling, kokomjölk, 
grönsaker och basilika. 

2. Phad prik thai dam nua ------ 105:- 

Wokad biff med vitlök, svartpepper 
och grönsaker. 

3. MIX 1+2(mellan stark)  ------ 115:- 

4. Phad thai moo ------------------ 105:- 

Stekta risnudlar med fläskkött, ägg, 
phad thaisås och grönsaker. 
Jordnötter torkachili separat. 

5. Gai chup paeng tod ----------- 105:- 

Friterad kyckling. (serverad med 
swettchilisås) 

6. Phad mhed mamuang gai (lite 
stark) -------------------------------- 115:- 

Wokad cashewnötter med kyckling, 
chilipasta och grönsaker. 

ÄR DU ALLERGISK?  

FRÅGA GÄRNA PERSONAL? 


