Hjärtligt välkommna

Gratis parkering första timmen med digital biljett!
LUNCH MENY
vardagar
11:00 – 14:30
Alltid färdiglagad på lunchen:
Dagens wok och veckans med kyckling. 105: Nedan tillagas vid beställning:
Dagens wok eller veckans med tofu. 105: Dagens wok eller veckans med biff. 130: Dagens wok eller veckans med stora räkor. 140: -

Dagens Wok
105: -

Veckans
Curry
105: -

Gai Pad Med Mamuang

Kaeng Paneng Gai

Friterad kyckling i wok med, vår egen woksås, morötter, gul lök,
chili, vitlök, paprika, oystersås, chilipaste och toppas med vårlök
och cashewnötter.

En mustig curry med kyckling, babymajs, små
äggplantor, limeblad och kokosmjölk.

Veganskt alternativ med tofu

Serveras med Jasminris

Serveras med Jasminris

Denna curry rätt har en bas av en speciell Curry
paste med just namnet Paneng, som består av:
torkad chili, galangal, citrongräs, schalottenlök,
räkpaste, korianderfrö, torkad kummin, torkad
kardemumma, Kaffir limeskal och vitlök, detta
stöts med mortel tills det blir en ljuvlig
aromatisk paste med rund mjuk smak med lite
sting av chili.

Välkomna till Khao Thai Take Away på Ystadvägen 17, Malmö
Beställ innan 10:30 på order@khaothai.se eller ring 0731 43 43 41 Vid sällskap på 7 personer och uppåt så förbeställ gärna dagen innan el.
senast 09:00 samma dag så att vi får möjlighet att servera med den kvalité som vi önskar ge er.
www.khaothai.se
www.facebook.com/khaothaitakeaway

Hjärtligt välkommna

Gratis parkering första timmen med digital biljett!
LUNCH MENY
vardagar
11:00 – 14:30

Gai Saté

1

3 st. Äkta thailändska kycklingspett med 105:
härligt god hemgjord jordnötssås.
Med jasminris eller nudlar

-

Po Pia

2

4 st. Supergoda vegetariska hemlagade
vårrullar med sweetchilisås.
(innehåller oystersås)
Med jasminris eller nudlar

9

Gaeng Phet Tofu Mangsaveera

105: -

105: -

En het röd vegancurry med Tofu, bambu,
broccoli, söt basilika och kokosmjölk.

Mixen
Nr 1 & 2 tillsammans
Gai Saté
2 st. Äkta thailändska
kycklingspett
&
Po Pia
2 st. Supergoda
vegetariska hemlagade
vårrullar
(innehåller oystersås)

Med kyckling 120: -

Välj sweetchilisås eller vår
hemgjorda jordnötssås

115: 13

Snacks
4 st. Krispigt friterade räkor i panering
med sweet chilisås

60: -

1 st. Kyckl.sp.

25: -

1 vårrulle

20: -

1 Burk Cashewnötter

25: -

1 Extra Jordnötssås

15: -

1 Extra Sweetchilisås

15: -

Ris 50: -

Extra ris 25: -

Välkomna till Khao Thai Take Away på Ystadvägen 17, Malmö
Beställ innan 10:30 på order@khaothai.se eller ring 0731 43 43 41 Vid sällskap på 7 personer och uppåt så förbeställ gärna dagen innan el.
senast 09:00 samma dag så att vi får möjlighet att servera med den kvalité som vi önskar ge er.
www.khaothai.se
www.facebook.com/khaothaitakeaway

