THAI RETTER

(Køkkenets åbningstider mandg – søndag fra kl. 14.00 – 20.00
Familiedinner kr. 325,Nr. 91 : til 2 voksne og 2 børn
2 x forret frit valg
3 x hovedret med kylling frit valg

Forret frit valg kr. 49,Nr. 31 ” Paa Pia ”
Hjemmelavet thailandske vegetar forårsruller fyldt
med glasnudler, hvidkål og gulerødder
samt sød chilisauce. 3 stk.
Nr. 32 ” Sate Gai ”
Kyllingespyd marineret i mild karry - med
jordnøddeauce. 3 stk.
Nr. 33 ” Kung chup bang tod ”
Indbagte kæmperejer med Sweet chili sauce 4 stk.
Nr. 34 ”Tom Yum”
suppe med frisk galanga, chili, champignon, tomat og
frisk koriander
vælg i mellem kylling eller konge rejer (+kr. 5)
Nr. 35 ” Kau kerb kung”
Rejechips ps. Kr. 35,-

Hovedretter

Vælg i mellem
(A) Kylling kr. 90,- (B) Tofu kr. 90,- (C) Oksefilet kr.
99,- (D) 7 stk. Kongerejer kr. 110,- (E) And kr. 110,Nr. 51 ”Phat thai”
Stegte nudler med æg, gulerødder, bønnespirer,
springløg, sød soya, hakkede peanuts samt frisk lime
Nr. 52 ”Khao phat”
Stegte ris med æg og årstidens grøntsager.
Nr. 53 ”Phat Khing”
Årstidens grøntsager stegt med ingefær serveres
med Jasmin ris
Nr.54 ”Phat ka paw”
Lynstegte årstidens grøntsager i østerssauce med
stærk basilikum og chili serveres med Jasmin ris
Nr. 55 ”Phat gai met himapham”
Stegte grøntsager med cashew nødder i østerssauce
serveres med Jasmin ris
Nr. 56 ”Kaeng khiew wan”
Grøn karrysauce med grøntsger, kokosmælk og
sød basilikum serveres med Jasmin ris

Nr. 57 ”Kaeng pet”
Rød karrysauce med grøntsager, kokosmælk og
sød basilikum serveres med Jasmin ris
Nr. 58 ”Pat priew wan”
Sur-sød sauce med Ananas, peberfrugt, løg og agurk
med jasminris
Vælg i mellem ( A) Kylling kr. 90,- ( B) Tofu kr. 90,( C) Oksefilet kr. 99,- ( D) 7 stk. Kongerejer kr. 110,( E) And kr. 110,- (F) 6 stk. indbagte rejer kr. 110,(G) indbagt kylling 8 stk.
Nr. 59 ”Yum Neau”
Grillet oksefilet i salat af tomat, rødløg og agurk med
fiskesovs, frisk chili, koriander og limesaft serveres
med Jasminris.
Kr. 110

Grill Retter

(man – fre. fra kl. 14.00 – 20.00,
lørdag og søndag fra kl. 10.00 – 20.00)
Nr. 1 Ben´s burger kr. 55,(salatmayonnaise, thousand Island, rå løg, Iceberg, tomat
og rå agurk)
Nr. 2 Ben´s Burger / Sandwich menu,
pommes frites, dip og 0,5l Sodavand kr. 90,Grov Sandwich Nr. 3 Kylling, Nr. 4 tun, Nr. 5 æg kr. 55,Nr. 18 Panini med kylling /ost kr. 30
Nr. 19 Pommes frites 25,- inkl. dip
Nr. 20 Kyllinge-chunks
12 stk. med pommes frites, salat og dip kr. 69,Nr. 10 Fish & Chips
Indbagt sejfilet (3 stk.) , pommes, salat, dressing. Kr. 69,-

