Krua Thai
Skärsätra Centrum

(20190101)

(www.kruathailidingo.se)
vardagar: 10:30-20:50
Lör, sön, helg: 12:00 – 20:30

Tel. 08 - 7660025
Alla rätter serveras med ris, med undantag för nudelrätter och ”Smårätter”
Mindre Stark :
*
Stark :
**
Mycket Stark:

***

Smårätter
1. Por Pie Moo
4 st egentillverkade stora friterade vårrullar med läcker fyllning av
grönsaker och fläskkött serverade med söt chili sås

66 :-

2. Por Pie Paak (vegetarisk)
4 st egentillverkade stora friterade vårrullar med läcker fyllning av
grönsaker serverade med söt chili sås

62 :-

3. Gung Shu Peng Tod
4 st friterade tigerräkor serverade med söt chilisås

88 :-

4. Yam Gung
**
liten varm Thai-sallad gjord på tigerräkor (4 st) grönsaker, lök, färsk chili, tomater,
koriander, lime juice och citrongräs.

88 :-

Soppor
10. Tom Yam Gung
**
Innehåller tigeräkor, lime, galanga, lime -blad, citrongräs, färsk koriander,
chilipasta, räkpasta, tomat, charlotten lök och färska champinjoner.
En soppa som betraktas som en av Thailands nationalrätter med en
fantastisk blandning av sötma, syra, hetta från chili och arom från färska örter
11. Tom Yam Taley
**
Samma bas som Tom Yam Gung ovan men innehåller förutom tigerräkor
också fisk, bläckfisk och musslor.

129 :-

129 :-

12. Tom Kha Gai
102 :Innehåller kycklingfilé, kokosmjölk, lime, galanga, lime blad, citrongräs, färsk
koriander, tomat, charlotten lök och färska champinjoner. Ännu en Thailändsk soppa
med fantastisk arom från färska örter, citrongräs och kokosmjölk.
Curryrätter med Kokosmjölk
19. Geang Keo-Wan Gung
**
Thailändsk grön curry som innehåller tigerräkor, kokosmjölk, bambuskott,
paprika, färsk chili, ”sweet” thailändsk basilika.
20. Geang Keo-Wan Gai
**
Thailändsk grön curry som innehåller kycklingfilé, kokosmjölk, bambuskott,
paprika, färsk chili, ”sweet” thailändsk basilika.

21. Geang Phed Gung
**
Thailändsk röd curry som innehåller tigerräkor, kokosmjölk, bambuskott,
paprika, färsk chili, ”sweet” thailändsk basilika.

129 :-

22. Geang Phed Gai
**
Thailändsk röd curry som innehåller kycklingfilé, kokosmjölk, bambuskott,
paprika, färsk chili, ”sweet” thailändsk basilika.

102 :-

23. Geang Massaman Nua
**
Thailändsk massaman curry som innehåller nötkött, kokosmjölk, potatis, lök.

108 :-

24. Geang Panaeng Gai
**
102 :Thailändsk panaeng curry som innehåller kycklingfilé, kokosmjölk, blomkål, broccoli,
zucchini, bambuskott.
Wok-rätter
28. Nua Nammanhoi
Wokat nötkött med minimajs, champinjoner, paprika, gul lök, salladslök, selleri,
och ostronsås.

108 :-

29. Pad Bai Gra Pau Nua
***
Wokat nötkött med färsk chili, lök, bambuskott, paprika, färsk chili, vitlök,
och thailändsk basilika.

108 :-

30. Pad Bai Gra Pau Moo
***
Wokat fläskkött med färsk chili, gul lök, bambuskott, paprika, färsk chili,
vitlök och thailändsk basilika.

102 :-

31. Pad Bai Gra Pau Gai
***
Wokad kycklingfilé med färsk chili, gul lök, bambuskott, paprika, färsk chili,
vitlök och thailändsk basilika.

102 :-

32. Nua Tod Krathiem Prig Thai
Wokat nötkött med vitlök, svartpeppar och grönsaker.

108 :-

33. Gai Tod Krathiem Prig Thai
Wokad kycklingfilé med vitlök, svartpeppar och grönsaker.

102 :-

34. Moo Tod Krathiem Pirg Thai
Wokat fläskkött med vitlök, svartpeppar och grönsaker.

102 :-

35. Gung Tod Krathiem Pirg Thai
Wokade tigerräkor med vitlök, svartpeppar och grönsaker.

129 :-

36. Khao Pad Moo
Wokat ris med fläskkött, ägg, vitlök, lök, salladslök och grönsaker.

102 :-

129 :-

102 :-

37. Khao Pad Gai
Wokat ris med kycklingfilé, ägg, vitlök, gul lök, salladslök och grönsaker.

102 :-

38. Khao Pad Gung
Wokat ris med tigerräkor, ägg, vitlök, gul lök, salladslök och grönsaker.

129 :-

39. Pad Thai Gai
Wokade risnudlar med kycklingfilé, ägg, vitlök, böngroddar och salladslök
(krossade jordnötter och torkad chili fås bredvid).

102 :-

40. Pad Thai Gung
Wokade risnudlar med tigerräkor, ägg, vitlök, böngroddar och salladslök
(krossade jordnötter och torkad chili fås bredvid).

129 :-

41. Gung Pad Nam Prig Pau
**
Wokade tigerräkor i chilipasta med vitlök, gul lök, salladslök, paprika, färsk chili.

129 :-

42. Pad Pet Moo
**
102 :Wokat fläskkött med kokosmjölk, bambuskott, paprika, ”sweet” thailändsk basilika.
43. Ho Mok Taley
**
Wok på tigerräkor, fisk, bläckfisk och musslor med ägg och rödcurry.

129 :-

52. Pad Bai Gra Pau Seafood
***
Wokade tigerräkor, fisk, musslor och bläckfisk med färsk chili, lök,
bambuskott, paprika, färsk stor chili, vitlök och thailändsk basilika.

53. Pad Ba Mii Ki Mao Nua
***
108 :Wokade äggnudlar med nötkött, thai whisky vitlök, färsk chili, paprika, bambuskott,
broccoli och ”sweet” thailändsk basilika.
Yam -rätter (varm Thai sallad)
55. Nam Tok Nua
***
Finskuret grillat nötkött med torkad chili, koriander, lime juice, salladslök och
”thailändsk charlotten lök”.
56. Yam Talay
**
Tigerräkor, fisk, bläckfisk och musslor tillagade och serverade med tomat,
lök, koriander, lime juice och färsk chili.

129 :-

57. Yam Wun Sen
**
Tigerräkor och fläskkött med glasnudlar tillagade och serverade med tomat,
lök, koriander, lime juice och färsk chili.

129 :-

58. Yam Sam Grob
**
Tigerräkor, kycklingfilé och bläckfisk tillagade och serverade med tomat,
lök, koriander, lime juice och färsk chili.

129 :-

129 :-

44. Pad Chau Kho
**
129 :Wok på lätt friterade tigerräkor, fisk, bläckfisk och musslor med färsk chili, paprika,
vitlök, och lime juice.
45. Pad Seeiu Moo
Wokade risnudlar med fläskkött, ägg, vitlök och grönsaker.

102 :-

46. Pad Ki Mao
***
Wokat nötkött med thai whisky, vitlök, färsk chili, paprika, bambuskott, broccoli
och ”sweet” thailändsk basilika.

108 :-

47. Pad Mhed Maamuang Gai
*
108 :Wokad kycklingfilé och Cashewnötter med vitlök, gul lök, salladslök och grönsaker.
48. Pad Prewwaan Gung
Wokade Tigerräkor med grönsaker och söt-sur sås.

129:-

49. Pad Prewwaan Moo
Wokat fläskkött med grönsaker och söt-sur sås.

102 :-

50. Pad Prewwaan Gai
Wokad Kycklingfilé med grönsaker och söt-sur sås.

102 :-

51. Seafood Tod Krathiem Pirg Thai
129:Wokade tigerräkor, fisk, musslor och bläckfisk med vitlök, svartpeppar och grönsaker

108:-

Satay-rätter
64. Gai Satay *
Marinerade grillspett av kycklingfilé (6st) serveras med en jordnötssås.
Vegetariska Rätter
73. Pad Thai Paak
Wokade risnudlar med grönsaker, ägg, vitlök, böngroddar och salladslök
(krossade jordnötter och torkad chili fås bredvid).

102 :-

92 :-

74. Geang Phed Paak
**
92 :Thailändsk röd curry med kokosmjölk som innehåller grönsaker, bland blomkål, broccoli,
bambuskott, paprika, färsk chili, ”sweet” thailändsk basilika.

92 :-

75. Pad Paak Roam
Wokade grönsaker med sojasås.
Friterad-rätter
76. Gai shu peng tod
Friterad kycklingfiléer med apelsinsås (sötsur smak)

Extra Ris 25:-

Äggnudlar 25:-

Räkchips 25:-

102 :-

Läsk/Lättöl 17 :-

