[MENY SVENSKA]

1. Pho – Vietnamesisk nudelsoppa [REKOMMENDERAS]

100:-

Rykande het nudelsoppa med böngroddar, tunt skivad lök, vårlök,
färsk koriander, chili, lime. Rekommenderas.
biff / kyckling / vegan (tofu)
2. Cha nem – Friterade vårrullar [GLUTEN] [REKOMMENDERAS] 100:Hemmagjorda friterade vårrullar med fläskkarréfyllning, färsk
koriander och mynta på en bädd av nudelsallad
och nuoc mam (fisksås). *Kan varken fås vegetarisk eller glutenfri.
3. Bun xao – Nudelsallad [GLUTEN] [NÖTTER] [VARM] [POPULÄR]

100:-

Nudelsallad med rostad lök, jordnötter, färsk koriander, mynta och
nuoc mam (fisksås).
biff / kyckling / vegetarisk (tofu) / vegan (tofu)
4. Banh xep – Dumplings (8st) [GLUTEN] [POPULÄR]

100:-

Hemmagjorda vietnamesiska degknyten med sallad.
Serveras med soja och sweet chilisås.
fläsk o- kyckling / kyckling / räkor / vegan
5. Pho xao – Wokade risnudlar [GLUTEN] [POPULÄR]

100:-

Wokade risnudlar, färska grönsaker, rostad lök.
biff / kyckling / räkor / vegan (tofu)
6. Nem cuon – Färska vårrullar (3 stora rullar) [KALL]

100:-

Färska vårrullar med risnudlar, sallad, gurka, räkor, fläskkarré och
färska örter lindat i rispapper. Serveras med nuoc mam (fisksås).
fläsk och räkor / räkor / vegetarisk / vegan (tofu)

Öppettider:
mån – fre: 11:00-18:00 lör: 11:00-15:00 sön: stängt
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[MENY SVENSKA]
7. Banh xeo – Vietnamesisk pannkaka

100:-

Krispig vietnamesisk pannkaka med wokade grönsaker.
Serveras med nuoc mam (fisksås).
fläskkarré / kyckling / räkor / vegan (tofu)
8. Xoi – Vietnamesiskt klibbris [GLUTEN] [NÖTTER]

100:-

Vietnamesiskt ångkokat klibbris med kyckling, jordnötter, rostad lök
och riven kokos.
kyckling / fläsk / vegan (tofu)
9. Com rang – Stekt ris [GLUTEN]

100:-

Stekt ris, curry, grönsaker och rostad lök.
kyckling / biff / vegan
10. Bun cha – [GLUTEN] [DEN SOM OBAMA ÅT]

100:-

Sauterat fläskkött med nudelsallad,
färsk koriander, mynta, rostad lök och nuoc mam (fisksås).
11. Mien xao – Wokade glasnudlar med räkor [GLUTEN]

100:-

Wokade glasnudlar, färska grönsaker och rostad lök.
räkor / biff / kyckling / vegan (tofu)
12. Bun Ca – Grillad pangasius fisk [NÖTTER]

100:-

Grillad pangasius fiskfilé, nudelsallad, dill, jordnötter
och vår hemmagjorda fisksås.
13. Banh Mi – Vietnamesisk baguette [GLUTEN]

80:-

Vietnamesisk baguette, sallad, gurka, chilisås, rostad lök,
färsk koriander.
fläsk / kyckling / biff / vegan (tofu)
14.Com thit nuong [NY]

100:-

Ris med sallad och stekt ankbröst / fläskkarré
*ALLA RÄTTER SOM DET STÅR “GLUTEN” OCH “NÖTTER” KAN FÅS GLUTEN- OCH NÖTFRIA FÖRUTOM NR.
2, 4 OCH 13.
**ALLA NUDLAR ÄR GJORDA AV RIS OR ARROWROT.
***INGEN RÄTT ÄR STARK (CHILI). VI GÖR DET GÄRNA STARKT PÅ BESTÄLLNING.
Inga kortbetalningar under 30:XL portion 20:Dricka 20:Extra kött / tofu 15:-
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