
 

BESTÄLL 013-12 50 10 
 
 
 

 

MENY CHANG THAI  

MAT FRÅN GRUNDEN TILLAGAD FRAMFÖR DIG 

 

 

FÖRRÄTTER 

Hemgjorda vårrullar, vegetarisk 49 :- 

Hemgjorda vårrullar, kyckling 49 :- 

Maed mamuang tog - friterade cashewnötter 35 :- 

 

 

CURRY 

(välj alternativ – tofu / kyckling / fläsk / biff / jätteräkor) 

Panäng med kokosmjölk 75 :- / 79 :- / 79 :- / 85 :- / 95 :- 

Röd med kokosmjölk 75 :- / 79 :- / 79 :- / 85 :- / 95 :- 

Grön med kokosmjölk 75 :- / 79 :- / 79 :- / 85 :- / 95 :- 

 

 

 

WOK 

(välj alternativ – tofu / kyckling / fläsk / biff / jätteräkor) 

Grönsaker med hot basilika 75 :- / 85 :- / 85 :- / 89 :- / 95 :- 

Grönsaker med cashewnötter  75 :- / 85 :- / 85 :- / 89 :- / 95 :- 

Grönsaker med svartpeppar & vitlök 75 :- / 85 :- / 85 :- / 89 :- / 95 :- 

Grönsaker med jordnötssås 75 :- / 85 :- / 85 :- / 89 :- / 95 :- 

Grönsaker med stekt ris & ägg 75 :- / 85 :- / 85 :- / 89 :- / 95 :- 

Grönsaker med Kinawok 75 :- / 85 :- / 85 :- / 89 :- / 95 :- 

 

 

FRITERAT 

Friterad kyckling med ris 85 :- 

Friterad kyckling med sesamfrön (fri från mjöl) 95 :- 

Friterade jätteräkor med ris 95 :- 

 

 

 

 

ÖVRIGT 

Biff bambu med ris 85 :- 

Thailändska fiskbullar i röd curry 85 :- 

Tre små rätter  

     Grön curry med räkor, wokade cashewnötter, biff med vitlök & svartpeppar 115 :- 

Fyra små rätter  

     Friterade räkor, Friterad kyckling,  Biff bambu,  Röd curry 129 :- 

 

 

THAI SPECIAL 

Dessa rätter serveras på thailändskt vis. 

Tom Kan Gai 89 :- 

     Kryddig kycklingsoppa med kokosmjölk 

Tom Yam Koong 110 :- 

     Kryddig räksoppa, stark 

Kycklingspett med jordnötssås 95 :- 

Pad Thai – risnudlar på thailändskt vis    

     tofu / kyckling / fläsk / biff / jätteräkor 75 :- / 85 :- / 85 :- / 89 :- / 110 :- 

Wokad Teriyaki med grönsaker och sesamfrön  

    tofu / kyckling 80 :- / 95 :- 

Wokade tigerräkor med broccoli och paprika i ostronsås 115 :- 

Phatt piew wan – wokade grönsaker i sötsur sås  

     tofu / kyckling / fläsk / jätteräkor 80 :- / 95 :- / 95 :- / 110 :- 

Wokad thailändsk chilipasta med aubergine  

     tofu / kyckling / biff / jätteräkor 80 :- / 95 :- /  100 :- / 110 :- 

Wokad ingefära med grönsaker och thailändsk svamp  

     tofu / kyckling / fläsk / biff 80 :- / 85 :- /  85 :- / 100 :- 

Wokad röd currypasta med långbönor och söt basilika  

     tofu / kyckling / jätteräkor 80 :- / 95 :- /  115 :- 

 


