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Förrätter 

1. Po Pie Todd – Vårrullar, vegetariska eller med kyckling 129/135 kr - 7 st 

Serveras med sweet chili eller jordnötssås 

(Lägg till 18 kr per extra vårrulle om du är riktigt hungrig) 

2. Sa-Tay – Tre stora kycklingspett med jordnötssås och kokt ris 129/135 kr - 3 st 

(Lägg till 35 kr per extra spett om du är riktigt hungrig) 

 

Till rätterna nedan väljer du något av följande tillbehör: 

Vegetarisk/Vegan Biff   

Lunchtid 10-14 vardagar 
 

129 kr Tofu Anka  
Kyckling Räkor   

Middag / Övrig tid 
 

135 kr Fläskkött Bläckfisk  
Lax (bara till nr 23)    Dubbel (välj två)* +20 kr 
    Trippel (välj tre) * +25 kr 

Till nr 11, 17, 22 och 29 ingår normalt specifikt kött/protein  
*Dubbel och trippel betyder att mängden kött är något större än en normal portion, (inte 2-3 ggr så stor). 

Nudlar och stekt ris 

3. Pad Thai – Wokade risnudlar eller glasnudlar med grönsaker och ägg 

4. Khao Pad – Stekt ris med grönsaker och ägg 

5. Khao Pad Pong Curry – Stekt ris med grönsaker, currypasta och ägg 

6. Khao Pad Nem Prik Phao – (Lite stark) Stekt ris med grönsaker, chilipasta och ägg 

7. Pad Ba Mi – Wokade äggnudlar med grönsaker och ägg 

8. Pad Ki Mao – (Medelstark) Wokade äggnudlar med grönsaker, ägg, vitlök, 

chili och thaibasilika 

Soppor med ris / Nudelsallad 

9. Tom Yam – (Stark) Soppa på kokosmjölk, galanga, citrongräs, limeblad, 

limejuice, tomat, chili och champinjoner 

10. Tom Kha Gai – Soppa på kokosmjölk, galanga, citrongräs, limeblad och champinjoner 

11. Jam Von Sen Seafood – (Stark) Glasnudelsallad med skaldjur 

Currygrytor med kokosmjölk och ris 

12. Geng Keowan – (Lite stark) Grön curry i kokosmjölk med grönsaker och thaibasilika 

13. Geng Phad – (Lite stark) Röd curry i kokosmjölk med grönsaker och thaibasilika 

14. Geng Massaman – Massamancurry med kokosmjölk, potatis, lök och jordnötter 

15. Gaeng Curry – (Lite stark) Gul curry, kokosmjölk, ananas och lök 
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Wok med ris 

16. Pad Met Mamuang – (Lite stark) Wokade grönsaker med chilipasta och 

cashewnötter 

17. Pad Graprao – (Stark) Serveras med wokade grönsaker; morot, lök, vitlök 

och thaibasilika samt smulad kyckling. Om du väljer annat protein ingår paprika. 

18. Pad Preo-Wan – Wokade grönsaker med ananas, färsk tomat och sweet sauce 

19. Pad King – Wokade grönsaker och ingefära 

20. Pad Prik Geng – (Medelstark) Wokade grönsaker med rödcurry, vitlök, chili 

och limeblad 

21. Pad Chaa – (Stark) Wokade grönsaker med vitlök, chili, galanga, färsk grönpeppar 

och thaibasilika 

22. Lab Gai – (Stark) Hackade grönsaker med finhackad kycklingfilé och grönsaker 

23. Plaa Rad Prik – (Lite stark) Serveras med tillval enligt ovan eller med lax 

samt wokade grönsaker och sweet chili 

Vegetariskt / Specialrätter (kan även fås med kött istället för tofu) 

24. Kao Pad – Stekt ris med ägg och grönsaker (samt tofu om vegetarisk) 

25. Pad Ba Mi – Wokade äggnudlar eller risnudlar med ägg och grönsaker 

(samt tofu om vegetarisk) 

26. Tam Kati Pak – (Lite stark) Grön curry i kokosmjölk med grönsaker och thaibasilika 

(samt tofu om vegetarisk) 

27. Pad Pak – Wokade grönsaker med ris (samt tofu om vegetarisk) 

28. Thai-omelett – Serveras med ris, färsk gurka och tomat 

29. (Lite stark) Friterad kyckling med ris och sweet chili 

Tillägg 

Dryck (33 cl) 20 kr 

Jordnötssås 20 kr 

Cashewnötter 20 kr  

Stekt ägg 15 kr 

Jordnötter 10 kr 

Sweet chili sås 10 kr 

Byte av ris mot nudlar eller stekt ris 15 kr 

 

Gällande från 24 april 2023. Med reservation för ev. prisförändringar och tillfällig varubrist. 

LUNCHERBJUDANDE 

Lunchtid 10.00 – 14.00 vardagar 

ingår 33cl dricka till maten 

Lunch ! 


