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Specialerbjudande

Hanoigrillad oxfilé med stark sås 139 :-

(Vitlöks och ingefärsmarinerad Oxfilé, serveras med ris eller pommes frites och 

sallad)

Hanoigrillad fläskfilé med stark sås 139 :-

(Vitlöks och ingefärsmarinerad fläskfilé, serveras med ris eller pommes frites och 

sallad)

Vietnamesiskt grillat kycklingspett på tallrik 109 :-

(Servers med ris och sallad, välj mellan jordnötsås eller currysås)

Hanoi´s krabbtallrik 139 :-

(stekt på pannan med citrongräs, pressad vitlök, ingefära och sweet chilisås)

Vitlöksgrillade jumbo tigerräkor 139 :-

(serveras med ris och sallad sweetchilisås) 

Förrätter och soppor

1. Vietnamesiska räkchips 39:-

2. Räkcocktail 59:-

3. Vårrulle (Hem lagad) med sojasås 59:-

4. Hanoi soppa/sup (välj mellan-crabstick,räkor och kyckling med majs-koriander) 59:-

5. Vietnamesisk vårrulle med sallad och asiatisk dippsås (stark) (Hem lagad) 59:-

6. Vietnamesisk sallad (nöm) välj mellan kyckling,räkor,bläckfisk,crabstick 69:-

(Chili, sallad, koriander, lime och cashewnötter) 

H1.Vegetarisk vårrulle med sojasås el.sötsursås 59:-

H2.Tom Yam nudelsoppa (räkor med färska champinjoner,chili, lime) 59:-

H3. Tom Yam nudelsoppa med biff, rödchili 59:-

H4. Friterad Dim Sum med chilisås 59:-

H5. Peking soppa (sur och stark) 59:-

VARMRÄTTER
7. Tre små speciella rätter (Välj mellan ris el.äggnular,sallad) 109:-

Stekt Thai oxfilè i skivor (stark)

Grillad Thai kycklingfiléspett (jordnötssås) 

Friterade tigerräkor (sötsursås)

8. Fyra små rätter (välj mellan ris el.äggnudlar-sallad) 99:-

Friterade räkor

Friterade fläskfilé (sötsursås)

Biff med bambuskott 

Wokad kycklingfilé med curry

9. Thaigrillspett på tallrik 109:-

Kyckling- räkor- och fläskfiléspett

Välj mellan äggnudlar eller ris (sallad) 

Välj mellan asiatisk dippsås (stark), jordnötssås eller sötsursås

10. Vietnamesisk tallrik 119:-

Grillade fläskfilérulle med lök & vattenkastanjer & cashewnötter

Välj mellan äggnular eller ris (sallad) 

Välj mellan Vietnamesisk dippsås, jordnötssås eller sötsursås
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Huvudrätter

Vietnamesiska soppor/ phö

11. Phö Hanoi- risnudelsoppa med oxfilé skivan(sallad,koriander,chili, lime,lök 119:-

12. Phô Tom - risnudelsoppa med räkor,(chili,sallad,lime,koriander,lök, 119:-

13. Phô thit vit - risnudelsoppa,med grillankfilé( lök,sallad,chili,lime,koriander) 119:-

14. Phô Ga - risnudelsoppa med kycklingfilé( chili,lök,koriander,lime,sallad) 119:-

C1.Mien Bo- Glasnudelsoppa med oxfiléskivan(chili,koriander,lime,lök,sallad) 119:-

Grillade rätter

Välj mellan jordnöts-, sötsur-, curry- eller chilisås

15. Thaigrillat kycklingfiléspett 109:-

16. Vitlöksgrillad laxfilé 119:-

17.Thaigrillspett - tigerräkor ,oxfilé, fläskfilé ,kycklingspett 129:-

18. Vietnamesiskt grillspett- biff,räkor,bläckfisk, fiskbollar 129:-

19. Vitlöksgrillade jumboräkor med sallad 119:-

20. Vitlöksgrillad kycklingfilé med sallad 109:-

Serveras: Ris eller äggnudlar och sallad 109:-

Friterade rätter

Välj mellan sötsur, curry, jordnöt eller chilisås

Serveras: ris eller äggnudlar och sallad 

21. Friterade tigerräkor 109:-

22. Friterad ankfilé 119:-

23. Friterad kycklingfilé 99:-

24. Friterad fläskfilé 99:-

25. Friterad bläckfisk 109:-

26. Friterad fiskfilé 109:-

Klassiska ankfilé rätter

27. Ankfilé i skivor special (stark smak) 139:-

28. Ankfilé med ananas i sötsursås 129:-

29. Ankfilé med champinjoner och starksås 129:-

30. Ankfilé med sweet chilisås, grönsaker och bambu 129:-

Serveras: Ris eller äggnudlar 

Asiatisk wokad rätter

Skadjur (serveras ris eller äggnudlar)

31 a.Wokade Tigerräkor med ostronsås och grönsaker 119:-

31b.Woakade tigerräkor med tikkamasalasås och grönsaker 119:-

31c.Wokade tigerräkor med sukiyakisås och grönsaker 119:-

31d.Wokade tigerräkor med ananas och sötsursås 119:-

Kött

(serveras ris eller äggnudlar)

32a.Wokad Kyckling med tikkamasalasås och grönsaker 99:-

32b.Wokad kyckling med ostronsås bambu, champinjoner 99:-

32c.Wokad kyckling med sukiyakisås sockerärtor,champinjoner 99:-

32d.Wokad kyckling med ananas och sötsursås 99:-

33a.Wokad fläskfilé med hoisinsås och lök, paprika 109:-

33b.Wokad fläskfilé med ostronsås och lök, purjolök 109:-

33c.Wokad fläskfilé med sukiyakisås sockerärtor,bambu 109:-

33d.Wokad fläskfilé med tikkamasalasås o grönsaker 109:-

34a.Wokad biff med bambuskott 99:-

34b.Wokad biff med hoisinsås och lök ,paprika 109:-

34c.Wokad biff med sukiyakisås och tomat, sockerärtor 109:-

34d.Wokad biff med ostronsås och bambu, champinjoner 109:-

34e.Wokad biff med ananas och sötsursås 109:-

34f.Wokad biff med tikkamasalasås och grönsaker 109:-

Special wokat ris

Välj mellan Nasi goreng

35. med räkor & ägg & kyckling 89:-

36. med kycklingfilé & skinka 89:-

37. med kycklingfilé & ägg 89:-

38. med räkor & ägg 89:-

Vietnamesisk stekt äggnudlar el. risnudlar

Välj mellan: 

39. med två kycklingspett (jordnötsås) 95:-

40. med fläskfilé & biff (stark) 99:-

41. med kyckling & räkor 99:-

Vegetariska rätter

42. stekt ris med blandade grönsaker 89:-

43. Wokade risnudlar med grönsaker 99:-

44. Wokade äggnudlar med blandade grönsaker 99:-

45. Wokade färska blandade 
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99:-

C.1. Wokade champinjoner med tofu 99:-

C.2. Blandade grönsaker rödcurry(stark) 99:-

Asiatiska smaker från wokpannan

Skadjur: välj ris eller äggnudlar

M.1. Wokade tigerräkor med rödcurry och blandade grönsaker (stark) 129:-

M.2. Wokade tigeräkor med gröncurry och blandade grönsaker (stark) 129:-

M.3. Wokade grönmusslor och bläckfisk med vitlök, grönsaker (stark) 129:-

M.4. Wokade tigerräkor och grönmusslor med rödcurry (stark) 129:-

M.5.Wokade grönmusslor och pilgrimsmusslor med rödcurry (stark) 139:-

M.6. Wokade pilgrimsmusslor och tigerräkor med gröncurry (stark) 139:-

Kött

M.7. Wokad biff med rödcurry och blandade grönsaker (stark) 119:-

M.8. Wokad biff med gröncurry och blandade grönsaker (stark) 119:-

M.9. Wokad kyckling med rödcurry och blandade grönsaker (stark) 119:-

M.10. Wokad kyckling med gröncurry och blandade grönsaker (stark) 119:-

M.11. Wokad fläskfile´med rödcurry och blandade grönsaker (stark) 119:-

M.12. Wokad fläskfile´ med gröncurry och blandade grönsaker (stark) 119:-

M.13. Grillad ankfilé med rödcurry, paprika och champinjoner (stark) 139:-

M.14. Grillad ankfilé med ostronsås blandade och grönsaker (stark) 139:-

M.15. Grillad ankfilé med gröncurry och grönsaker (stark) 139:-

Husets Special Wokade Rätter

Chop - Suey De Luxe

46. Tiger räkor, kyckling med vitlökswok -grönsaker 119:-

47. Tiger räkor, kyckling med asiatiskt grönsakswok 119:-

48. Bläckfisk, Tiger räkor med vitlök + grönsakswok 119:-

Chop–Suey wok

49. Wokade biff + fläskfilé med szechuan, grönsaker 125:-

50. Wokade oxfilé med special sås(stark) 139:-

51. Wokade fläskfilé med special sås (stark) 119:-

52. Wokade bläckfisk med szechuan (stark kryddad) 119:-

Fyra små speciella rätter

53.Grillad kycklingfiléspett (Jordnötssås) 99:-

Friterade räkor (sötsursås)

Biff med bambuskott

Wokad kycklingfilé med curry

Husets special wokade Bad Thai nudlar

54. Wokade Bad Thai risnudlar med räkor, kyckling (stark) 99:-

55. Wokade Bad Thai äggnudlar med fläskfilé, biff (stark) 99:-

Desserter

56. Royal mango 69:-

57. Friterad banan med 49:-

59. Vanilj glass med 39:-

60. Glass i Mango(halv) 69:-

61. Glassfrukt ananas (glass i äkta ananasskal ) 69:-
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