Olskroken
Mintensgatan 1

Meny

Tel. 84 26 39

Öppet alla dagar 11:00-22:00

www.thainisa.se

Kyckling 90:- Biff 95:- Räkor 95:- Tofu 90:- Fläskkött 95:-

Special meny
Special 1

Äggnudel gryta med paneng curry, kokosmjölk, paprika och olika grönsaker

Special 2

Äggnudel gryta med grön curry, kokosmjölk, paprika och olika grönsaker

Special 3

Äggnudel gryta med massaman curry, kokosmjölk, paprika, grönsaker och (jordnötter)

Special 4 Kai Ha cheese

4 st. friterad kyckling med ost och bacon, serveras med sallad och ris (vetemjöl) 94:-

Special 5 Gung Ha cheese

12 st. vårrullar fyllda med räkor och ost, serveras med sallad och ris (vetemjöl) 94:-

Kyckling 79:- Biff 89:- Räkor 89:- Tofu 79:- Fläskkött 89:-

Grytor med ris
1. Paneng

Kyckling/biff/fläskkötts gryta med paneng curry, bambuskott med kokosmjölk och limeblad

2. Paneng

6 st. tigerräkor/tofu i gryta med grönsaker, paneng curry, kokosmjölk

3. Khew Wahn

Kyckling/biff/fläskkött gryta med grön curry, kokosmjölk, basilika och bambuskott

4. Khew Wahn

6 st. tigerräkor/Tofu i gryta med grönsaker, grön curry, kokosmjölk, basilika och bambuskott

5. Kaeng Massaman

Kyckling/biff/fläskkött i gryta med massaman curry, kokosmjölk, morötter, gul lök, paprika (jordnötter)

6. Kaeng Massaman

6st.tigerräkor/tofu i gryta med massaman curry, kokosmjölk, morötter, gul lök, paprika (jordnötter)

Kyckling 79:- Biff 89:- Räkor 89:- Tofu 79:- Fläskkött 89:-

Wokad med ris
7. Pad Ghing

Wokad kyckling/biff/fläskkött med ingefära i ostronsås, rödpeppar, tomat, gul lök och färsk koriander

8. Pad Ghing

Wokade 6 st. tigerräkor/tofu med ingefära i ostronsås, rödpeppar, tomat, gul lök och färsk koriander

9. Pad Menmamuang

Wokade kyckling/biff/fläskkött med gul lök, paprika i ostron/sojasås och (cashewnötter)

10. Pad Menmamuang

Wokade 6 st. tigerräkor/tofu med gul lök, paprika i ostron/sojasås och (cashewnötter)

11. Pad Bai Kaprao

Wokad kyckling/biff/fläskkött med gul lök, färsk basilika i ostronsås, färsk chili och vitlök

12. Pad Bai Kaprao

Wokade 6 st. tigerräkor/tofu med gul lök, färsk basilika i ostronsås, paprika, färsk chili och vitlök

13. Pad Pak Ruamit

Wokad Kyckling/biff/fläskkött med olika grönsaker i ostron/sojasås

14. Pad Pak Ruamit

Wokade 6 st. tigerräkor/tofu med olika grönsaker i ostron/sojasås

Kyckling 79:- Biff 89:- Räkor 89:- Tofu 79:- Fläskkött 89:-

Wokad med stekt ris
15. Khao Pad Bai Kaprao

Wokad ris med kyckling/biff/fläskkött med gul lök, färsk basilika, färsk chili och vitlök

16. Khao Pad Bai Kaprao

Wokad ris med 6 st. tigerräkor/tofu med gul lök, färsk basilika, färsk chili och vitlök

17. Khao Pad

Wokad ris med kyckling/biff/fläskkött med ägg, gul lök, broccoli, morötter och tomat i ostron/sojasås

18. Khao Pad

Wokad ris med 6 st. tigerräkor/tofu med ägg, gul lök, broccoli, morötter och tomat i ostron/sojasås

Kyckling 79:- Biff 89:- Räkor 89:- Tofu 79:- Fläskkött 89:-

Wokade risnudlar
19. Pad Thai

Wokade risnudlar med kyckling/biff/fläskkött med ägg, purjolök, vitkål, chili och (krossade jordnötter)

20. Pad Thai

Wokade risnudlar med 6 st. tigerräkor/tofu med ägg, purjolök, vitkål, chili och (krossade jordnötter)

21. Pad Siiw

Wokade risnudlar med kyckling/biff/fläskkött med broccoli och morötter i ostron/sojasås

22. Pad Siiw

Wokade risnudlar med 6 st. tigerräkor/tofu med broccoli och morötter i ostron/sojasås

23. Pad Kimao

Wokade risnudlar med kyckling/biff/fläskkött med färsk basilika, färsk chili och vitlök i ostronsås

24. Pad Kimao

Wokade risnudlar med 6 st. tigerräkor/tofu med färsk basilika, färsk chili och vitlök i ostron/sojasås

Lite stark

Mellan stark

Mycket stark

Kyckling 79:- Biff 89:- Räkor 89:- Tofu 79:- Fläskkött 89:-

Wokad med ris
25. Pad Phet

Wokad kyckling/biff/fläskkött med röd curry, gul lök, bambuskott, färsk basilika och thai kryddor

26. Pad Phet

Wokade 6st. tigerräkor/tofu med röd curry, gul lök, bambuskott, färsk basilika och thai kryddor

27. Pad Prik Youk

Wokad kyckling/biff/fläskkött med grön peppar, morötter och gul lök i ostron/sojasås

28. Pad Prik Youk

Wokade 6st. tigerräkor/tofu med grön peppar, morötter och gul lök i ostron/sojasås

29. Pad Preo Won

Wokad kyckling/biff/fläskkött med gul lök, morötter, paprika, ananas och tomat i sötsur sås

30. Pad Preo Won

Wokade 6st. tigerräkor/tofu med gul lök, morötter, paprika, ananas och tomat i sötsur sås

Kyckling 79:- Biff 89:- Räkor 89:- Tofu 79:- Fläskkött 89:-

Stekt ris i curry
31. Khao Pad Paneng

Wokad ris med kyckling/biff/fläskkött i röd curry, gul lök, brocolli och morötter

32. Khao Pad Paneng

Wokad ris med 6st. tigerräkor/tofu i röd curry, gul lök, brocolli och morötter

33. Khao Pad Kwew Wann

Wokad ris med kyckling/biff/fläskkött i grön curry, gul lök, brocolli och morötter

34. Khao Pad Kwew Wann

Wokad ris med 6st. tigerräkor/tofu i grön curry, gul lök, brocolli och morötter

Thai Soppa med ris

Kyckling 85:- Räkor 90:- Tofu 85:-

35. Tom Yam Gung

Tigerräkor i kokosmjölk, thaikryddor, gul lök, tomat, galangal, limeblad, citrongräs, färsk koriander

36. Tom Khá Kai

Kyckling i kokosmjölk, thaikryddor, gul lök, tomat, galangal, limeblad, citrongräs och färsk koriander

Friterade rätter med ris
37. Satay

4 st. kycklingspett med jordnötssås och sallad 80:-

38. Veg.Vårrullar

10 st. thailändska vårrullar med grönsaker och sweet chilisås (vetemjöl) 80:-

39. Vårrullar

4 st. stora vårrullar med kyckling, grönsaker och sweet chili sås (vetemjöl) Kyckling 85:-

40. Kai / Gung Tad

Friterad kyckling/ tigerräkor med sweet chili sås (vetemjöl) Kyckling 85:- Räkor 90:-

Wokade Äggnudlar

Kyckling 85:- Biff 90:- Räkor 90:- Tofu 85:- Fläskkött 90:-

41. Pad Bamee

Wokade äggnudlar med kyckling/biff/fläskkött och purjolök, vitkål och morötter

42. Pad Bamee

Wokade äggnudlar med 6 st. tigerräkor/tofu och purjolök, vitkål och morötter

43. Pad Bamee Kimao

Wokade äggnudlar med kyckling/biff/fläskkött och purjolök, vitkål, färsk chili, vitlök och morötter

44. Pad Bamee Kimao

Wokade äggnudlar med 6 st. tigerräkor/tofu och purjolök, vitkål, färsk chili, vitlök och morötter

Special rätter med ris

Kyckling 85:- Biff 95:- Räkor 95:- Tofu 85:- Fläskkött 95:-

45. Thai Nisa Special

Wokad kyckling/biff/fläskkött/räkor med röd curry, bambuskott, ingefära, tomat, gul lök, färsk basilika

46. Thai Nisa jordnötsås

Wokad kyckling/biff/fläskkött/räkor/tofu med olika grönsaker och ananas i jordnötssås

47. Geang Ped

Kyckling/biff i gryta med röd curry, kokosmjölk, basilika, bambuskott, gul lök och paprika

48. Pad Prik Prho

Wokad kyckling/biff/fläskkött/räkor/tofu med grönsaker, basilika och chilipasta

49. Geang Pad Sapparod

kyckling/biff/fläskkött/räkor/tofu gryta med röd curry, kokosmjölk, basilika, bambuskott och ananas

Tillval till rätten
Dricka på Flaska/burk
Extra ris
Extra jordnötssås
Extra grönsaker till rätten
Extra cashewnötter
Extra krossade jordnötter
Extra nudlar istället för ris
Extra sweet chili sås

15:15:20:20:20:15:20:10:-

Extra kyckling eller biff, fläskkött, tofu

20:1 st.20:- 3 st.40:20:40:20:20:-

Extra räkor 1 st. eller 3 st.
Extra kycklingspett per st.
Extra vegetariska vårrullar 5 st.
Extra vårrulle kyckling per st.
Extra currysås
Vill ni ha extra grönsaker säg till vid beställning.
Grönsaker = broccoli, blomkål, vitkål och morötter (ingår alltid i tofu rätter)

Fråga oss gärna om våra specialiteter och catering service.

