A LA CARTE

BYENS BEDSTE THAI MAD

Byens bedste thai mad

VI LEVERER OGSÅ MAD UD TIL STØRRE SELSKABER,
såsom firmafest, familiefest, polterabend, haveparty m.m.

BYENS BEDSTE THAI MAD - A LA CARTE

FORRETTER
1. P
 aa pia. 4 stk mini-thai forårsruller fyldt med hakket svinekød, glasnudler,
hvidkål og gulerødder - med sød chilisauce
2. Wanton. 8 stk ægdejspakker fyldt med hakket svinekød - med sød chilisauce
3. Sattè gai. 4 stk kyllingespyd marineret i mild karry - med peanutsauce
4. Gung tempura 5 stk dybstegte kongerejer med sød chilisauce
5. Thot man pla. 4 stk thai fiskefrikadeller med laks - med sød chilisauce
6. Kung chup bang tod. 5 stk indbagte rejer - med sød chilisauce
7. Kau kerb kung. En pose rejechips - med sød chilisauce

45,45,45,50,50,50,35,-

VEGETARFORRETTER
8. 	Paa pia. 4 stk mini-thai forårsruller fyldt med glasnudler,
hvidkål og gulerødder - med sød chilisauce

45,-

10. Suppe med blandet grønsager champignon, koriander, citrongræs,
galanga, tomat og chilipasta

45,-

SUPPER
11. Tum yam. Den klassiske thailandske suppe med kylling, champignon,
koriander, citrongræs, galanga, tomat og chilipasta
Eller med rejer
12. Tum ka. Lækker hvid kokosmælksuppe med kylling, limeblade,
champignon, springløg, koriander, tomat, citrongræs og chilipasta
Eller med rejer
13. Wan-tan suppe med indbagt svinekød, bønnespirer, kinakål og koriander
14. Silom suppe med rejer, kylling, champignon, springløg, kinakål og koriander
Nr. 11 eller 12 som hovedret
			

45,50,45,50,45,50,-

90,- / 100,-
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14.a STOR SUPPE SOM HOVEDRET ELLER SOM FORRET TIL 2 PERSONER.
Sukiyaki suppe med kylling, glasnudler, springløg, gulerødder, kinakål,
champignon, chili og hvidløg
Med svinemørbrad, rejer eller oksemørbrad
Eller seafood		

90,110,125,-

THAI SALATER MED RIS

15. Yam. Den thailandske salat med kylling, tomat, kinakål, agurk, springløg, løg,
lime og chili. 		
Med svinemørbrad, oksemørbrad eller blæksprutte

100,110,-

16. Somtam. Papaya salat med tomat, chili, lime, gulerødder, grønne bønner,
peanuts og citron

100,-

NUDLER OG STEGTE RIS

17. Phat thai. Stegte nudler med rejer, æg, bønnespirer, peanuts og sød soya
18. Phat se ew. Stegte nudler med kylling, æg, sød soya, kinakål, broccoli

bønnespirer og hvidløg
Eller med rejer, and, svinemørbrad, eller oksemørbrad

18a. A phat vonsen glasnudler med kylling kinakål, springløg, tomat,

gulerødder og æg 		
Eller med rejer, and, svinemørbrad, eller oksemørbrad

18b. Yam vonsen, glasnudler med hakket svinekød og rejer, rødløg, tomat

kinakål, springløg, lime og chili
Eller med seafood

19. Khao phat. Stegte ris med kylling, springløg, gulerødder, løg, kinakål,
hvidløg, tomater og æg
Eller med rejer, and, svinemørbrad eller oksemørbrad

100,95,105,100,120,100,125,95,105,-
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HOVEDRETTER MED RIS
20. Phat nam man hoi. Kylling stegt i østerssauce med grøntsager og løg
Eller med rejer, and, svinemørbrad, oksemørbrad eller blæksprutte

90,105,-

21. Phat priew wan. Kylling stegt i sursød sauce med peberfrugt, agurk,
ananas, tomat, løg, gulerødder og koriander
Eller med rejer, and, svinemørbrad, oksemørbrad eller laks

90,100,-

22. Phat gai met himapham. Kylling stegt i soyasauce med peberfrugt,
babymajs, champignon, springløg, løg og cashewnødder

95,-

23. Krathiem prik tai. Kylling stegt i soyasauce
med peberfrugt, gulerødder, babymajs, løg, peber, hvidløg og koriander
Eller med rejer, and, svinemørbrad, oksemørbrad eller blæksprutte

90,105,-

24. Pa naeng. Kylling stegt i stærk panaeng karrysauce
og kokosmælk med peberfrugt, basilikum og limeblade
Eller med rejer, and, svinemørbrad, oksemørbrad eller laks

95,110,-

25. Kaeng khiew wan. Kylling stegt i stærk grøn karrysauce og kokosmælk med
peberfrugt, auberginer, bambusskud og basilikum, grønne bønner
95,Eller med rejer, and, svinemørbrad, oksemørbrad eller laks
105,26. Kaeng ka-ri. Kylling stegt i gul karrysauce og kokosmælk
med løg, kartofler og cashewnødder
Eller med rejer

100,110,-

27. Kaeng pet. Kylling stegt i stærk rød karrysauce og kokosmælk med
peberfrugt, aubergine, ananas, bambusskud og basilikum
Eller med rejer, and, svinemørbrad, oksemørbrad eller laks

95,105,-

28. Kung phat nam prik pow. Rejer eller blæksprutter stegt i chilipastasauce
med peberfrugt, babymajs, springløg, gulerødder, grønne bønner, løg,
hvidløg og basilikum

95,-

SMAGSSTYRKE
Alle retter har vi valgt at tilpasse til danske smagsvaner ved ikke at lave dem stærke.
Ønsker du din mad med stærkere smagsstyrke, så bestil
en lille smule stærk = 1 *pet / medium stærk = 2 *pet / Thai stærk = 3 *pet
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29. Phat khing. Kylling stegt i ingefærsauce med grøntsager, løg, hvidløg,
basilikum og cashewnødder
Eller med rejer, and, svinemørbrad, oksemørbrad eller blæksprutte

95,105,-

30. Mas sa man. Kylling stegt i massaman karrysauce
og kokosmælk med kartofler, cashewnødder og ristet løg
Eller med rejer, and, svinemørbrad eller oksemørbrad

95,110,-

31. Ka dug mhu tood. Spareribs med sød chilisauce

75,-

32. Beek gai tåd. Friturestegte kyllingevinger med sød chilisauce

85,-

33. Ka pow med kylling. Stegt i østersauce, bambus, babymajs, løg,
grønne bønner, peberfrugt samt stærk basilikum
Eller med rejer, and, svinemørbrad, oksemørbrad eller blæksprutte

95,105,-

34. Phat pong karry. Gul karry og kokosmælk, kylling, ananas, babymajs,
springløg, gulerødder og chilipasta
Eller med rejer, and, svinemørbrad eller oksemørbrad

95,105,-

35. Phad Phet Gaeng Dang. Kylling stegt i rød karrypasta, friske grøntsager,
sød basilikum		
Eller med rejer, and, svinemørbrad, oksemørbrad eller blæksprutte

95,105,-

36. Phad Phet Phong Ga-Ri. Kylling, stegt med thailandsk
gul karrypasta, friske grøntsager
Eller med rejer, and, svinemørbrad, oksemørbrad eller blæksprutte

95,105,-

37. Kung Pow. 15 store stegte rejer med special peanutssauce og stærk chilisauce 120,38. Phat prik khing gai kylling stegt i stærk rød karrypasta ingefær chili
bambusskud grønne bønner limeblade meget stærk
Eller med rejer, blæksprutter, and, svinemørbrad eller oksemørbrad

100,120,-

SMAGSSTYRKE
Alle retter har vi valgt at tilpasse til danske smagsvaner ved ikke at lave dem stærke.
Ønsker du din mad med stærkere smagsstyrke, så bestil
en lille smule stærk = 1 * pet / medium stærk = 2 *pet / Thai stærk = 3 * pet
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39. Lap gai hakket kylling med springløg, rødløg, mynte, chili, lime,
coriander lidt stærk		
Eller med hakket and, svinemørbrad, eller oksemørbrad

100,120,-

44. Ka pow kai dao hakket kylling eller hakke svinekød i østersauce med
bambus, babymejs, løg, grønner bønner, peberfrugt, chili, stærk basilikum
og thailandsk spejlæg
Eller med hakket and, svinemørbrad eller oksemørbrad.

110,125,-

45. Khao phat ka pow kai dao stegte ris med hakket kylling eller hakket
svinekød peberfrugt, løg, springløg, grønne bønner, chili, stærk basilikum
og thailandsk spejlæg
Eller med hakket and, svinemørbrad, eller oksemørbrad

110,130,-

46. Thai fisk (rød fisk) serveres hel på fad med mango, rødløg, bladselleri,
springløg, chili, mynte og cashewnødder
(Beregn ca. 1/2 times tilberedning)

160,-

SMAGSSTYRKE
Alle retter har vi valgt at tilpasse til danske smagsvaner ved ikke at lave dem stærke.
Ønsker du din mad med stærkere smagsstyrke, så bestil
en lille smule stærk = 1 *pet / medium stærk = 2 *pet / Thai stærk = 3 *pet

SALAT OG ISBAR
Fri salatbar (som tillæg til hovedret)

35,-

Fri salatbar som hovedret

80,-

Fri ta´selv is (som tillæg til hovedret)

35,-

Fri salatbar & fri ta´ selv is (som tillæg til hovedret)

60,-

(Salatbar er kun åben fra kl. 17.00 - 21.00)
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THAI BUFFET

Spis hvad du kan incl. salatbar, is og kaffe.
Stor lækker thai buffet, alle dage kun fra
Børn under 12 år		
(Prisen er baseret på at alle køber drikkevarer)

129,75,-

Stor lækker thai buffet, UDEN KØB AF DRIKKEVARER
Børn under 12 år, UDEN KØB AF DRIKKEVARER

149,85,-

BUFFÉT I 2 TIMER
med drik hvad du kan af husets thai rødvin

229,-

BUFFÉT I 2 TIMER
med drik hvad du kan af huset rød/hvid vin fad øl og sodavand

299.-

BUFFÉT I 3 TIMER
med drik hvad du kan af huset rød/hvid vin fad øl og sodavand

399,-
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DRIKKEVARER
Velkomst drinks / aperitif kold Asti camoli til kun

25.-

velkomst drinks alkoholfri ”børne” champane til kun

20.-

DRIKKEVARER ½ LITER SODAVAND
pepsi, pepsi max ,pepsi tvist , lemon, appelsin, faxe kondi, faxe kondi fri,
dansk vand, dansk vand citrus, dansk vand hindbær, dansk vand æbel/kiwi

35.-

DRIKKEVARER 25 CL. SODAVAND
kinley hindbær kinley citron solita appelsin, juice rynkeby æblemost,
søborggård hyldeblomst 		

25.-

½ liter rød thai saftevand
½ liter kildevand 		

15.20.-

Mælk (letmælk) lille glas
Mælk (letmælk) stort glas

10,15,-

Postevand ad libitum pris per person
(gratis ved køb af andrer drikkevarer)

15.-

FAD ØL PILSNER ELLER CLASSIC
25 cl 		
50 cl 		
1 liter 		

30,45,75.-

FLASKE ØL 33 CL
singha, beerchang, tigerbeer, jacobsen brown ale, dark lager, saaz blonde,
extra pilsner, weissbier hvede øl

40.-

FLASKE ØL STOR 63/64 CL
singha, beerchang, tigerbeer

65.-

½ liter alkoholfri flaske øl maisels weisse tysk øl

45,-
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VARME DRIKKE
Café creme er kaffe af friskmalede bønner
Espresso		
Espresso double		
Cappuccino		
Cafe Latté		
Latte macchiato		
Chokolade med eller uden flødeskum
Chokocino med eller uden flødeskum
The			
Varm chokolade med 4 cl. brandy
Fransk Kaffe med 4 cl. Grand Marnier og flødeskum
Irsk kaffe med 4 cl. Tullamore whiskey

25,20,30,25,30,30,25,25,15,40,40,40,-
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HVIDVIN
SPANSK
Amadeus
Glas		
Karafel 50 cl		
Flaske		

40,100,140,-

CHILE
Santa Christina Sauvignon (tør hvidvin)

160,-

ROSEVIN
AUSTRALIEN
Diamond Hill Australia
Glas		
Karafel 50 cl		
Flaske		

40,100,140,-

ITALIEN
Rose Canti		

160,-
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RØDVIN
HUSETS THAI
Glas 		
Karafel 50 cl 		
Flaske		

40.100.140.-

SPANSK
Amadeus
Glas		
Karafel 50 cl		
Flaske		

40,100,140,-

Montelciego Crianza Rioja
Marques de riscal ( rioja)

160,250.-

FRANSK
Cabernet-Syrah, Duc de Belmonde
		
ITALIENSK
Villa Tessa Rosso Veronese
Realzin Zinfandel		
Rødvin Aimone vino rosso d”italla til kun
Mindst 5 forskellige Amarone/Barolo vine (se udvalget i baren)
Frit valg fast pris kun 		

180,160,160,160.300.-
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