Ring gärna och förbeställ

Tel. 073-715 42 11
Dagens lunch 11.30-14.00 95:inkl. dricka 105:Gäller vardagar

Rätterna kan lagas med:

Vegetarisk 99:-, kyckling, fläsk, tofu 115:biff, räkor 119:-, skaldjursmix 129:-

Wok serveras med ris
1. Pad Met Mamuang grönsaker, chili och cashewnötter
2. Pad Panäng panäng curry, grönsaker, kokosmjölk
3. Pad King ingefära, grönsaker, vitlök
4. Pad Prew Wan grönsaker i sötsur sås
5. Pad Bai Krapaow basilika, grönsaker, vitlök och chili
6. Pad Pak Raummit grönsaker med ostronsås

Ris / Nudlar
7. Kaow Pad stekt ris med ägg och grönsaker
8. Pad Bami äggnudlar, grönsaker och chili
9. Pad Thai risnudlar med ägg, grönsaker, jordnötter

Gryta / Soppa serveras med ris
10. Gaeng Kiao Wan grön curry, kokosmjölk, grönsaker
11. Gaeng Ped röd curry, kokosmjölk, grönsaker, basilika
12. Gaeng Massaman massaman curry, kokosmjölk
grönsaker, ananas, potatis, jordnötter
13. Tom Kha kokosmjölk, galangal, citrongräs,och limeblad
14. Tom Yam syrlig soppa med champinjoner, galangal
citrongräs och limeblad

Grillat / Friterat serveras med ris
15. Satay Gai grillade kycklingspett filé med vår jordnötssås
16. Friterad kyckling eller räkor med söt chilisås
17. Popia vårrullar, vegetariska med söt chilisås 115:(Grillat / friterat inkluderar även wokade grönsaker)
Lösa vårrullar 7:-/st.
Extra: Kött eller kyckling 25 kr
Dricka		
Kycklingspett 25 kr, Räka 15 kr
Läsk / vatten 33 cl 15 kr
Grönsaker 15 kr
Cashewnötter 15 kr
Mango juice
20 kr
Ris eller Nudlar 20 kr
			

www.nongs.se
www.facebook.com/nongskok

Välkommen

Juni - augusti. tisdag - söndag 11.30-20.00
Norrleden 2, 312 60 Mellbystrand
Vi reserverar oss för prisökningar på råvarorna

Kockens special
Kockens special finns på utvalda dagar, fråga Nong!

Spicy sallad
18. Som tam shake 129:- med ris
Papayasallad, grön papaya, morötter, långbönor,
tomater, jordnötter, småräkor, Som tam sås,
19. Laap Isan gai (Nord öst stil) 129:- med ris
Kycklingfärs, salladslök, koriander, mynta, schalottenlök
rostat ris, chili, lime
20. Laap nuea gai (Nord stil) 129:- med ris
Kryddblandad kycklingfärs, salladslök, koriander,
mynta, rostad schalottenlök, långkoriander
21. Crying Tiger 149:- med ris
Grillad biff ovanpå färska grönsaker (välj dippsås:
jim jeaw - torkad chili eller seafood - färsk chili)
			Nudlar
22. Khao soi gai 119:Nudelsoppa, platta äggnudlar med kyckling, chilipasta,
kokosmjölk, schalottenlök, koriander, lime,
chili i olja, inlagd senapskål
23. Yam woon sen
Glasnudlar, färska grönsaker, färsk chili, gul lök, lime,
selleri, koriander, salladslök
(kyckling 119:-, skaldjursmix 129:-)
24. Sukiyaki wok
Glasnudlar i suki sås, ägg, färska grönsaker, selleri,
koriander, vitlök
(kyckling 119:-, räkor 125:-)
25. Goong ob woon sen 129:Stekta glasnudlar med räkor, bacon, thaipeppar,
svartpeppar, ingefära, koriander, selleri, salladslök, vitlök
			

Extra såser och grillkryddor 25:-

		
Jim jeaw (till grillat) sås
Seafood, färsk chilisås
Mar la (till wok/grillat)
Laap (Nord stil) 		

Sukiyakisås
Jordnötssås (vår egen)
Spicy salladsås (nr. 23)
Söt chilisås 10:-

