Take away

Fågel / Gai
11. Geng Paneng Gai

Riswok / Kao Pad
6. Kao Pad Gai G,S

115

Riswok med grönsaker, ägg och kyckling
toppad med gurka, lime, vitpeppar och koriander.

Sallader / Yam
1. Som Tam N

7. Kao Pad Goong G,S
115

135

Riswok med grönsaker, ägg och räkor toppad
med gurka, lime, vitpeppar och koriander.

20. Geng Pet Moo

13. Gai Pad King G,S

Soppor / Tom
4. Tom Kha Gai

115

135

Nudlar / Kuey Teaw

16. Moons Gai Satay N

8. Pad Thai N

Marinerad kycklingfilé på spett med egen
jordnötssås och thaiinlagd gurka, rödlök
och chilipeppar.

115

Traditionell risnudelwok i tamarindsås på
fläsk, ägg, tofu, lime, rödlök, nötter, riven
morot, teblad och böngroddar (Thaikryddor:
Såser finns på bordet, välj styrka själv!).

9. Kuey Teaw Gai Pad Kiimao G,S,N

115

Kokosmjölksoppa på kycklingfilé, limejuice,
galangalrot, svamp, tomat, gul lök, chillipeppar, limeblad, citrongräs och koriander.

5. Tom Yam Goong Naam Khon

10. Yam Vun Sen

135

115

Stark och syrlig hackad kycklingfilé med
limejuice, torkad chili, rödlök, limeblad,
vårlök, rostat ris, färsk mynta och koriander (ljummen).

Wokade äggnudlar med kycklingfilé, ostronsås, cashewnötter, gul lök, broccoli,
sockerärtor, svamp, paprika, morötter och
färsk thaibasilika.

Syrlig och stark tigerräkssoppa med chili
paste i olja, gul lök, svamp, tomat, lime,
citrongräs, galangalrot i coconutcream och
koriander.

115

Wokad kycklingfilé med färsk strimlad
ingefära, vitlök, champinjoner, vårlök,
chilipeppar och färsk koriander.

15. Laab Gai

145

115

Wokad kycklingfilé i ostronsås med cashewnötter, vitlök, gul lök, vårlök, sweet
basil, chiliolja, ananas och paprika.

2. Yam Nua

135

135

Ljummen stark och syrlig glasnudelrätt
med räkor, hackad fläsk, limejuice, chili,
inlagd vitlök, rödlök, vårlök, tomat, färsk
koriander och thaiselleri.

115

12. Gai Pad Medmamong G,S,N

Wokad hackad kycklingfilé i ostronsåsmed
chili, vitlök, gul lök, paprika, longbeans och
thaibasilika

Ljummen marinerad biff med limejuice,
chili-fisksås, inlagd vitlök, gurka, rödlök,
tomat, thai-selleri, vårlök, thaiselleri och
färsk koriander.

19. Geng Keowan Moo

Fläsk i stark grön curry i kokosmjölk, chili,
paprika, longbeans, aubergine, limeblad och
färska bambuskott .

14. Gai Pad Kaprao

Stark, sur och söt rätt med papayasallad,
tigerräkor, bläckfisk,limejuice, vitlök, chili,
rostade nötter, longbeans, tomat, gurka och
morot serveras med stickyrice.

115

Kycklingfilé i coconut cream med paneng
thaicurry, chili, vitlök, baby aubergine,
limeblad och sötbasilika.

Stark, sur och söt rätt med papayasallad,
limejuice, vitlök, chili, rostade nötter,
longbeans, tomat, gurka och morot. Serveras med stickyrice.

3. Som Tam Taley

Fläskkött / moo

18. Kapraoo Gai G,S

135

145

Fräst kycklingfilé i ostronsås, chili, vitlök,
longbeans, sockerärtor, paprika, gul lök,
grönpeppar och färsk thaibasilika.

MER GOTT-GOTT
PÅ BAKSIDAN

115

Fläsk i stark röd curry med chili, longbeans,
aubergine, limeblad, kokosmjölk och färska
bambuskott.

21. Laab Moo

135

Stark och syrlig hackad fläsk med limejuice,
torkad chili, rödlök, limeblad, vårlök, rostat
ris, färsk mynta och koriander (ljummen).

23. Kapraoo Moo G,S

145

Fräst fläsk, ostronsås, chili, vitlök, gul lök,
longbeans, sockerärtor, paprika, grönpeppar
och färsk thaibasilika.

Biff / Nua För biff används innanlår.
24. Massaman Nua

115

Biff i ”Royalcurry” med kokosmjölk, chili,
vitlök, potatis, gul lök och krossade jordnötter.

25. Nua Pad Naman Hoi G,S

115

Wokad biff med vitlök, broccoli, svamp, ostronsås och färsk koriander.

26. Laab Nua

135

Stark och syrlig biff med limejuice, torkad
chili, rödlök, limeblad, vårlök, rostat ris,
färsk mynta och koriander (ljummen).

27. Pad Pet Nua

135

Biff i stark röd thaicurry med katchairot,
longbeans, färsk grönpeppar, bambuskott,
aubergine, chili, vitlök, limeblad, koriander
och basilika.

29. Kapraoo Nua G,S

145

Fräst biff i ostronsås, chili, vitlök, longbeans, sockerärtor, gul lök, paprika, grönpeppar och färsk thaibasilika.

Ta k e away m e n y
Hos oss är styrkan på maten
angiven enligt följande:

Falangstyle = No moon
Light backpackerstyle = New
Backpackerstyle = Halfmoon
Thaistyle = Fullmoon

Fisk & skaldjur /
Plaa & Taley
30. Moons Tempura Mix G,S

135

Tempurapanerade räkor och bläckfisk
med Moons egna sweetchilisås.

31. Soo Chi Koong

135

Wokade tigerräkor med röd thaicurry,
vitlök, coconutcream, limeblad,
chillipeppar och färsk koriander.

33. Kapraoo Plaa G,S

Moon

SAWADE KAA!

Allergi?
Vi har märkt våra olika rätter med
G för Gluten, S för Soja och N för
Nötter.
Vi har ingen mat som innehåller
Laktos.
Tveka inte att fråga oss!

145

Frästa tigerräkor och bläckfisk i
ostronsås, chili, vitlök, longbeans,
gul lök, sockerärtor, paprika, grönpeppar
och färsk thaibasilika.

34. Plaa Nung Manao

145

Ångkokt fisk med syrlig-stark limesås,
vitlök, chili, sallad och färsk koriander.

35. Plaa Nung Seau G,S

145

Ångkokt fisk i vår egna soyasås med färsk
ingefära, chili- & vitpeppar, vårlök och
ostronsås.

Vegetariskt
35. Vegetariskt

från 115

Nästan alla rätter i menyn kan fås
vegetariskt med tofu eller grönsaker
efter önskad smak.

031 - 774 28 28
Kristinelundsgatan 9
info@moonthai.se

