Anka

Kinesiska rätter

31. Anka med röd curry, vindruvor, ananas,
tomat, basilika.

Kyckling
149:-

Ris och Nudlar
33. Stekta äggnudlar med biff, kyckling och fläsk. 129:34. Steka risnudlar med räkor, kyckling,
ägg, grönsaker.
119:35. Stekt ris med räkor, ägg och grönsaker.
139:37. Stekt ris med kyckling, ägg och grönsaker.
129:39. Stekta äggnudlar med friterad kyckling.
129:44. Stekta äggnudlar med Tempura-friterade räkor. 129:-

Vegetarisk
38. Wokade grönsaker med vitlök.
99:40. Stekt ris med ägg och grönsaker.
99:41.Stekta grönsaker med lök, ananas, tomat, sötsursås.
99:42. Grönsaker med röd curry och kokosmjölk.
99:43. Stekta risnudlar med ägg och grönsaker.
99:-

46. Wokad kyckling medapelsinsås (Chicken Orange) 119:47. Friterad kyckling med valfri sås.
119:48. Stekt kyckling med grönsaker
och cashewnötter.
119:49. Stekt kyckling med curry, bambuskott,
lök, paprika.
119:50. Stekt kyckling med sötsursås,
tomat, lök, ananas, paprika.
119:Biff
51. Stekt biff med grönsaker, cashewnötter.
139:52. Stekt biff med purjolök.
139.53. Stekt biff med curry, bambuskott,
lök, paprika.
139:54. Stekt biff med bambuskott och champinjon.
139:-

Extra ris

25:-

Sås

15:-

Cashewnötter

25:-

Nudlar istället för kokt ris

25:-

Nudlar (äggnudlar)

35:-

Räkchips

10:-

Nr 31, 38,41,42-69 serveras med kokt ris

Öppettider

Mån.
Tis-tors.
Fre.
Lör.
Sön

55. Friterad fläskfilé med valfri sås.
119:56. Stekt fläsk med grönsaker och cashewnötter.
119:57. Stekt fläsk med curry, bambuskott, lök, paprika. 119:58. Stekt fläsk med sötsursås, ananas, tomat, lök. 119:59. Stekt fläsk med bambuskott och champinjon. 119:60. Friterad anka med valfri sås.
61. Stekt anka med sötsursås, tomat, lök, ananas.
62. Stekt anka med soja och grönsaker.

149:149:149:-

Stängt
11:30-20:00
11:30-21:00
12:00-21:00
12:00-19:00

Thai buffé
119:-

Fläsk

Anka

Tillbehör

Take
Tack Away
Away

Vardagar Kl. 11:30-14:30

Välkommen till oss!!
Här hittar ni rätt mat till rätt pris.
Restaurang

Fisk och skaldjur
63. Friterade räkor med valfri sås.
149:64. Stekta räkor med grönsaker och cashewnötter. 149:65. Stekta räkor med sötsursås, tomat, ananas, lök, paprika.149:66. Wokad bläckfisk med curry, lök, bambuskott, paprika. 149:67. Tempura-friterade räkor med valfri sås
149:68. Wokade räkor medchili paste.
149:69. Räksoppa (Tom Yam Goong)
149:-

Tel: 0570-155 17
Kyrkogatan 36
Arvika
www.thaikok.se
Köket stänger 30 minuter innan stängningsdags

ThaiKök special
Special meny 1
Förrätt:

1. Hemlagade vårrullar.

Varmrätt:

2. Kycklinggrillspett med curry och jordnötssås.
3. Biff med röd curry, bambuskott, chili,
basilika.
4. Wokad fläsk med lök, paprika, vitlök,

vitpeppar och cashewnötter.
(Serveras med kokt ris)

Biff

Förrätter
F1. Hemlagade vårrullar.
(kyckling, räkor, glasnudlar, grönsaker)
F2. Friterade vegetariska vårrullar.

49: -

F3. Tempura-friterade räkor

49:-

F4. Räksoppa (Tom Yam Goong).
F5. Kycklingsoppa (Tom Yam Gai).

69:69:-

F6. Kycklingsallad. (Thai sätt, stark)
F7. Biffsallad. (Thai sätt, stark)
F8. Räksallad. (Thai sätt, stark)
F10. Friterad kyckling

69:69:69:49:-

49: -

139: -

Special meny 2

Thailändsk mat

8. Kycklinggrillspett med curry och jordnötssås
139: 1. Välj mellan räksoppa eller hemlagade vårrullar. 9. Kyckling med röd curry, banan och ananas.
119:10. Kyckling med röd curry, bambuskott, basilika,
Varmrätt:
2. Friterade räkor med valfri sås.
zucchini.
119:3. Kycklinggrillspett med curry och jordnötssås. 11. Kyckling med grön curry, bambuskott, zucchini,
Basilika.
119:4. Biff med röd curry, bambuskott, basilika.
12. Panang kyckling med lök, bambuskott, paprika. 119:13. Pad Pet kyckling med kokosmjölk, lök, bambuskott,
5. Wokad fläsk med lök, paprika, vitlök,
paprika, chili, basilika.
119:vitpeppar, cashewnötter.
14. Wokad kyckling med paprika, lök, bambuskott,
chili, stark basilika, cashewnötter.
119:(Serveras med kokt ris)
15. Wokad kyckling med ingefära, lök, paprika
269: - / för 2 personer.
och morötter.
119:16. Wokad kyckling med ananas, tomat, lök, paprika,
Olika såser
cashewnötter.
119:17. Wokad kyckling med ostronsås, broccoli,
Jordnötssås, currysås, sötsursås, stark sötsursås.
champinjon.
119:Förrätt:

18. Biff med röd curry, bambuskott, chili, basilika.
139:19. Biff med grön curry, bambuskott, zucchini, basilika. 139:20. Panang biff med lök, bambuskott, paprika.
139:21. Wokad biff med paprika, lök, bambuskott, chili, stark
basilika, cashewnötter.
139:22. Wokad biff med ostronsås, broccoli, champinjon. 139:23. Pad Pet biff med kokosmjölk, lök, paprika, bambuskott,
chili, basilika.
139:-

Fläsk
24. Fläsk med röd curry, bambuskott, chili, basilika.
25. Wokad fläsk med vitlök och vitpeppar.
26. Panang fläsk med lök, paprika, bambuskott.

119:119:119:-

Fisk och skaldjur
27. Räkor med röd curry, lök, paprika, bambuskott, chili,
basilika.
149:28. Räkor med röd curry, lök, paprika, ananas, tomat,
vindruvor.
149:29. Stekta räkor med lök, paprika, bambuskott, chili,
basilika.
149:30. Wokad bläckfisk med lök, chili, bambuskott, paprika,
basilika.
149:Nr 18–30 serveras med kokt ris

