Buffet
Buffeten er åben fra kl. 16.30
Tirsdag-torsdag: 									 149 kr.
Fredag-søndag:										 169 kr.
Børn under 11 år: 									 89 kr.
Børn under 5 år: 				
gratis
*maks ét gratis barn pr. betalende voksen pr. barn.

Forretter - serveret med dip
01. Hjemmelavede forårsruller
45,4 stk. Forårsruller med svinekød, hvidkål, gulerødder og
glasnudler.
- Sur-sød chilisauce medfølger.
02. Vegetariske forårsruller 		
4 stk. Forårsruller lavede med hvidkål, gulerødder og
glasnudler.
- Sur-sød chilisauce medfølger.

40,-

03. Hjemmelavede indbagt kylling 					
200 g. Stegt, marineret kylling
- Karrysauce og sur-sød chilisauce medfølger.

50, -

04. Hjemmelavede kyllingespyd (Satay Gai)
4 stk. Kyllingespyd marineret i karry og kokosmælk.
- Hjemmelavet peanutsauce medfølger

50,-

05. Indbagte rejer (5 stk.)
- Sur-sød chilisauce medfølger

50,-

Salat og suppe
06. Tom yum suppe (Tom Yum Goong)
85,Rejer, chilipasta, champignon, sherry tomater, limeblade,
citrongræs, galanga, limesaft. Toppet med koriander.
07. Kokos suppe (Tom Kha Gai)
69,Kylling, kokosmælk, champignon, sherry tomater, limeblade,
citrongræs, galanga, limesaft. Toppet med koriander.
08. Kød salat (Larb)
119,Svitset kød, krydderier, limesaft, rødløg, forårsløg, mynteblade og koriander.
Vælg mellem: Kylling, svinekød eller oksekød.
09. Papaya salat
119,Grøn papaya, gulerødder, chili, hvidløg, sherry tomater, bønner, limesaft. Toppet med peanuts.

Karry retter - serveret med ris
Nedenstående retter kan fås med:
- Tofu (vegetar):
- Kylling, svinekød eller oksekød:

89,109,-

10. Panang
Panang karry - kokosmælk, gulerødder, rød & gul peberfrugt,
lange chili kaffir limeblade.
11. Rød karry (Gang Dang)
Rød karry - kokosmælk, bambus, bønner, rød peberfrugt,
lang chili, thai basilikum.
12. Grøn karry (Gang Kiew Wan)
Grøn karry – kokosmælk, bønner, lange chili, thai basilikum.

WOK
Nedenstående retter kan fås med:
- Tofu (vegetar), kylling, svinekød eller oksekød: 		
- Rejer: 				

109,119,-

13. Stegte ris
Æg, løg, hvidkål, gulerødder, soyasauce, østerssauce.
14. Stegte grønsager (Pad Nam Man Hoi)
Broccoli, gulerødder, champion, løg, peberfrugt, soyasauce,
østerssauce (Anbefales med oksekød).
15. Pad Thai
Stegte nudler med æg, hjemmelavede sur-sød pad thaisauce, bønnespirer, toppet med peanuts.
16. Pad See Ew
Stegte nudler med æg, løg, broccoli, gulerødder, hvidkål,
champion, soya-sauce, østerssauce.
17. Thai basilikum (Pad Kra Pao)
Stegt peberfrugt, bønner, champignon, rød lang chili,
soyasauce, østerssauce, thai basilikum.
18. Thai ingefær (Gai Pad King)
Stegt kød, peberfrugt, løg, forårsløg lange chili, ingefær,
soyasauce, østerssauce. (Anbefales Kylling kød)
19. Thai cashewnødder (Pad Meed Mamuang)
Stegt peberfrugt-mix, løg, gulerødder, champion, sød chili
olie, soyasauce, østerssauce, cashewnødder.

Børne retter
20. Stegte ris med æg, toppet med hjemmelavede
indbagt kylling
								

49,-

21. Stegte nudler med æg, toppet med hjemmelavede		
indbagt kylling
49,-

Ekstra tilbehør
- Jasmine ris
- Sticky ris
- Spejlæg Thai style (Kai Dao)
- Chashew nødder
- Ekstra kød
- Peanut sauce
- Sur-søde chillisauce
- Soyasauce

20,25,15,20,20,15,10,10,-

Drikkevarer
Thai drinks:
Thai Ice Coffee (med mælk)
Thai Ice Black Coffee (uden mælk)
Thai Ice Tea (med mælk)
Thai Ice Black Tea (uden mælk)
Thai Green Ice Tea (med mælk)

49,49,49,49,49,-

Sodavand, juice og vand:
Stor sodavand										
Coca cola, Cola Zero, Fanta, Danskvand.

59,-

Mellem sodavand									 49,Coca cola, Cola Zero, Fanta, Danskvand.
Lille Sodavand
Coca cola, Cola Zero, Fanta, Danskvand.

29,-

Søbogaard lemon saftevand						
40,Søbogaard hyldeblomst saftevand					 40,Søbogaard blandet saft saftevand				
40,Isvand pr. kuvert
Kildevand 1/2 liter									

18,30,-

Øl og spiritus
Flaskeøl:
Super Light											 33,Grimbergen, blonde
39,Grimbergen, double Ambrée		
39,Jacobsen, brown ale									39,Carlsberg Nordic								
39,Balanc (evt. alkoholfri)							
39,Chang Classic (thailandsk øl)
39,Singha (thailandsk øl)
39,Sommersby
45,-

Fadøl:
Fadøl, stor / mellem / lille 					
Fadøl Classic, stor / mellem / lille				

65,- / 45,- / 30,69,- / 49,- / 35,-

Cognac, whisky, diverse spiritus
Renault Carte Noir									
Chivas Regal, 12 års									
Tullamore whiskey									
Absolut Vodka									

39,39,35,30,-

Mocca
Irish Coffee									
49,Irich Coffee dobbelt whisky							 59,-

Hvidvin
Dr. Pauly Riesling Trocken - Husets hvidvin 		
179,Riesling Trocken fra Dr. Pauly Bergweiler er en tysk hvidvin
med en flot strågul farve og en frugtig aroma af fersken og
grønne æbler. Vinen er fra Tyskland - Rheinhessen QbA.
Francois Martenot VDF Chardonnay			
		
239,Chardonnay fra Francois Martenot er en skøn fransk hvidvin
med en klar og strålende farve med gyldne glimt. Hvidvinen
har en meget udtryksfuld duft med en lang række
aromaer blandt andet af citrus, hvid fersken, akacieblomster
og smørlignende noter. Vinen er fra Frankrig

Rosévin
Appalina, Rosé Pinot Noir alkoholfri 					
149,Meget lys laksefarve. Aroma af røde bær og noter af både
krydderier og blomster. Meget rund og fyldig smag med røde
bær og en smule krydderier. Vinen er fra Tyskland.
Private collection rosado (lille)							89,Santinio Private Collection Rosado er en frisk rosévin
baseret på druerne Garnacha og Tempranillo. Det er en dejlig
saftig vin med en frisk druesmag og en god struktur. Vinen
er en flot lys rosévin med behagelig smag af røde bær, bl.a.
jordbær, og en lille sødme. Vinen er fra Spanien.

rødvin
Drostdy hof, Shiraz merlot - husets vin				
179,En blød, frugtrig og ret fyldig rødvin fra Sydafrika. Smagen er
frisk og saftig smag af frugt og røde bær med strejf af
vanilje/chokolade, og eftersmagen er blid og behagelig.
Silvano piacentini, Ripasso							 279,En Valpolicella Ripasso er en ‘rund vin’ med ekstra karakter
og fylde. Smagen er frisk med saftig fugt og noter af hindbær
og chokolade.
Le arche, Amarone									 379,Amarone er Veneto-regionens suveræne ”kongevin”. Vinen
har en kraftig, koncentreret vin med smag af brombær og
moreller med stærke krydderinoter og et strejf af kandiseret
citrusfrugt.

