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AVHÄMTNINGSMENY
Förrätter/tilltugg

1. Friterade små vegetariska vårrullar (10 st) 60�-
2. Friterad vårrulle med kycklingfyllning (2 st) 65�-
3. Friterad vårrulle med räkfyllning (2 st) 65�-
4. Färsk vegetarisk vårrulle med sojasås (1 st) 60�-
5. Färsk vårrulle med räkor med hoisinsås (1 st) 60�-
6. Wonton soppa (kyckling, broccoli)                                                  60�-
7. Stark sötsur soppa (kyckling, räkor, sötbasilika) (S)                    60�-
8. Dumplings (4 st) (kyckling, fläsk eller vegetarisk) 60�-
9. Friterade wonton med sweet chilimajonnäs (4 st) 60�-
130. Räkchips                                                                                           30�-

Kyckling
10. Wokad kyckling med grönsaker och cashewnötter                  130�-
11.  Wokad kyckling med blandade grönsaker                                  130�-
12. Wokad kyckling med grönsaker á la saigon (SS) 130�-
13. Wokad kyckling med hoisinsås, grönsaker, sötbasilika (SS)   130�-
14. Wokad kyckling med grönsaker och ananas                              130�-
15. Wokad kyckling med grönsaker och chilipasta (SSS) 130�-
16. Wokad kyckling med grönsaker & sambal olek (SSS) 130�-
17. Wokad kyckling med grönsaker och söt basilika (SS)               130�-
18. Wokad kyckling med grönsaker och gul curry                          130�-
19. Wokad kyckling med grönsaker och jordnötter (S) 130�-
20. Wokad kyckling med röd curry och sötbasilika (SS) 130�-
21. Wokad kyckling med grönsaker & svarta bönor (S) 130�-
22. Wokad kyckling med purjolök och ingefärasås                         130�-
23. Friterad kyckling med sötsursås                                                  130�-
24. Wokad kyckling med pepparsalt (SS) 130�-
25. Wokad kyckling med citrongräs och gul curry (S) 130�-
26. Wokad kyckling med pad thai sås, grönsaker, koriander (S)  130�-
27. Wokad kyckling med grönsaker och barbecuesås (S) 130�-
28. Wokad kyckling med sweet chilisås, grönsaker och

sötbasilika (SS) 130�-

Biff
30. Wokad biff med grönsaker och cashewnötter                           140�-
31. Wokad biff med blandade grönsaker                                            140�-
32. Wokad biff med grönsaker á la saigon (SS) 140�-
33. Wokad biff med hoisinsås, grönsaker, sötbasilika (SS)            140�-
34. Wokad biff med grönsaker & ananas                                           140�-
35. Wokad biff med grönsaker och chilipasta (SSS) 140�-
36. Wokad biff med grönsaker och sambal olek (SSS) 140�-
37. Wokad biff med grönsaker och sötbasilika (SS) 140�-
38. Wokad biff med grönsaker och gul curry                                   140�-
39. Wokad biff med grönsaker och jordnötter (S) 140�-
40. Wokad biff med grönsaker, röd curry, sötbasilika (SS)            140�-
41. Wokad biff med grönsaker och svarta bönor (S) 140�-
42. Wokad biff med bambuskott                                                         140�-
43. Wokad biff med vitlökspeppar (S) 140�-
44. Wokad biff med grönsaker och barbecuesås (S) 140�-
45. Yakiniku                                                                                            140�-
46. Wokad biff med gul lök                                                                  140�-
47. Wokad biff med sweet chilisås, grönsaker, sötbasilika (SS)     140�-
48. Wokad biff med pad thai sås, grönsaker, koriander (S)            140�-

Räkor
50. Wokade räkor med grönsaker och cashewnötter                    150�-
51. Wokade räkor med blandade grönsaker                                     150�-
52. Wokade räkor med grönsaker á la saigon (SS) 150�-
53. Wokade räkor med hoisinsås, grönsaker, sötbasilika (SS)      150�-
54. Färska vårrullar med räkor och hoisinsås (4 st) 150�-
55. Wokade räkor med grönsaker & chilipasta (SSS) 150�-
56. Wokade räkor med grönsaker & sambal olek (SSS) 150�-
57. Wokade räkor med grönsaker & söt basilika (SS) 150�-
58. Wokade räkor i pepparsalt (SS) 150�-
59. Wokade räkor med grönsaker och jordnötter (S) 150�-

60. Wokade räkor med röd curry & sötbasilika (S) 150�-
61. Wokade räkor med stark sötsursås (SS) 150�-
62. Wokade räkor med purjolök och ingefärasås                           150�-
63. Friterade räkor med sötsursås                                                   150�-
64. Wokade räkor med sweet chilisås & sötbasilika (SS)              150�-
65. Wokade räkor med pad thai sås, grönsaker, koriander (S)    150�-

Fisk
70. Wokad fiskfilé med stark sötsursås (SS) 140�-
71. Wokad fiskfilé med blandade grönsaker                                    140�-
72. Wokad fiskfilé med grönsaker á la saigon (SS) 140�-
73. Wokad fiskfilé med hoisinsås, grönsaker & sötbasilika (SS)  140�-
74. Wokad bläckfisk med grönsaker & svarta bönor (S) 140�-
75. Wokad bläckfisk med blandade grönsaker                                140�-
76. Wokad bläckfisk med hoisinsås, grönsaker, sötbasilika (SS) 140�-
77. Wokad bläckfisk med grönsaker & chilipasta (SSS) 140�-
78. Wokad bläckfisk med grönsaker & barbecuesås (S) 140�-

Anka
80. Wokad anka med grönsaker och cashewnötter                       150�-
81. Wokad anka med blandade grönsaker                                       150�-
82. Grillad anka med ingefärasås                                                      150�-
83. Wokad anka med hoisinsås, grönsaker, sötbasilika (SS)        150�-
84. Wokad anka med grönsaker & chilipasta (SSS) 150�-
85. Wokad anka med grönsaker och barbecuesås (S) 150�-
86. Wokad anka med sweet chilisås & sötbasilika (SS) 150�-

Wokade nudlar/Stekt ris
90. Wokade risnudlar med kyckling, ägg & grönsaker                130�-
91. Wokade risnudlar med biff, ägg & grönsaker                          130�-
92. Wokade risnudlar med räkor ägg & grönsaker                       130�-
93. Wokade risnudlar med kyckling, ägg, räkor, gul curry         130�-
94. Wokade äggnudlar med ägg, kyckling & biff                            130�-
95. Wokade äggnudlar med ägg, räkor & grönsaker                     130�-
96. Stekt ris med ägg, kyckling & grönsaker                                 130�-
97. Stekt ris med ägg, räkor & grönsaker                                       130�-
98. Stekt ris med ägg, kyckling, räkor & gul curry                       130�-
99. Stekt risnudlar/äggnudlar med ägg, grönsaker,

kyckling, biff, räkor och krossade jordnötter (SS)                  150�-
200. Wokade pinrisnudlar med sweet chilisås, grönsaker,

sötbasilika, kyckling, biff och räkor (SS) 150�-
201. Wokade pinrisnudlar med pad thai sås, grönsaker,

koriander, kyckling, biff och räkor (S) 150�-

Vegetariska rätter
100. Färska vegetariska vårrullar med sojasås (4 st) 150�-
101. Stekta risnudlar med ägg och grönsaker                                130�-
102. Stekta äggnudlar med ägg och grönsaker                               130�-
103. Stekta äggnudlar med ägg, grönsaker och tofu                     130�-
104. Stekta äggnudlar med ägg, tofu,hoisinsås,sötbasilika (SS)  130�-
105. Stekt ris med ägg och grönsaker                                              130�-
106. Wokade grönsaker med tofu                                                     130�-
107. Wokade grönsaker med tofu, hoisinsås & sötbasilika (SS)   130�-
108. Wokade grönsaker med tofu,sweet chilisås,sötbasilika(SS)130�-
109. Wokade grönsaker med tofu, pad thai sås & koriander (S)  130�-

Saigon special
120. 2 st friterade vårrullar med räkor, 2 st friterade vårrullar

med kyckling. Serveras med ris och fisksås                          140�-
121. Wokad kyckling, biff, räkor och bläckfisk á la saigon (SS)   160�-
122. Nudelsoppa med wonton, räkor, kyckling & grönsaker       160�-
123. Pinrisnudelsoppa med räkor, kyckling, biff & grönsaker    160�-
124. Dumplings (12 st) (kyckling, fläsk eller vegetarisk)              160�-

OBS! Vid allergier eller önskemål fråga personalen!
S = Lite starkt    SS = Medelstarkt     SSS = Mycket starkt


