
SAWADE KAA!
mind the crocs



Sawade Kaa
Welcome

Try Eating the Thai Way
En riktig THAILÄNDSK MÅLTID är en harmonisk 
blandning mellan FYRA SMAKER ”Stark-Söt-Sur 
& Salt”.
Dessa smaker skall KOMPLETTERA OCH BALANSERA 
varandra så att dina sinnen för utseende, smak 
och doft tillfredställs.
Därför serveras alla rätter SAMTIDIGT för att 
uppnå RÄTT BALANS. Förutom riset innehåller en 
typisk thailändsk måltid en soppa, en curryrätt, 
en sallad, något ångkokt och något stekt samt 
ett urval av kryddor och dippsåser.
Beställ med fördel OLIKA RÄTTER och smaka av 
VARANDRA.

Fråga oss så hjälper vi till!



Thaan Hay Aroy
= Smaklig Måltid - Enjoy Your Meal

I THAILAND skiljer ma
n inte på förrätt/

varmrätt, men på M
oon kan ni själv-

klart avnjuta en FÖRRÄTT, 

VÅRA FÖRSLAG ÄR:

1. Som Tam 135:- 

4. Tom Kha Gai 95:-

5. Tom Yam Goong Naam Khon 115:- 

30. Tempura Mix 110:-

... eller Pao Pea 
Pak - Vårrullar 

95:-

Hos oss är styrkan på maten 
angiven enligt följande:

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

Men Kidzen då?
Hela menyn går inte att göra för kidzen! 
Men det mesta går att göra, 
fråga gärna servicepersonalen.

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!  



SALADS 
& SOUPS



Salads / Yam
Cheap: 620 baht / 172 sek
1. Som Tam N
Stark, sur och söt rätt med papayasallad, fisksås, 
limejuice, vitlök, chili, rostade nötter, longbeans, 
tomat, gurka och morot. serveras med stickyrice.

Cheap: 556 baht / 155 sek
4. Tom Kha Gai
Kokosmjölksoppa på kycklingfilé,
limejuice, galangalrot, svamp,
tomat, gul lök, chilipeppar,
limeblad, citrongräs & koriander.

Not so cheap: 630 baht / 178 sek
5.Tom Yam Goong Naam Khon
Syrlig och stark tigerräkssoppa
med chili pasta i olja, gul lök, svamp,
tomat, lime, citrongräs, galangalrot
i kokosmjölk och koriander.
För 2 personer serverar vi 
TOM YAM på traditionellt vis!

SALADS 
& SOUPS Lovely 

Thaisallada

Not so cheap: 679 baht / 184 sek
2. Yam Nua
Ljummen marinerad biff med limejuice, chili-fisk-
sås, inlagd vitlök, gurka, rödlök, tomat, thai-selleri, 
vårlök och färsk koriander

A bit expensive: 730 baht / 198 sek
3. Som Tam Taley
Stark, sur och söt rätt med papayasallad, tiger-
räkor, bläckfisk, limejuice, vitlök, chili, rostade 
jordnötter, longbeans, tomat, gurka och morot.
serveras med stickyrice.

Soups / Tom
soupy-dopie



Fried rice 
& Noodles



Fried Rice
Kao Pad

Cheap: 640 baht / 171 sek
6. Kao Pad Gai G,S
Stekt ris med grönsaker, ägg 
och kyckling toppat med lime,
vitpeppar och koriander.

Not so cheap: 680 baht / 185 sek
7. Kao Pad Goong G,S
Stekt ris med grönsaker, ägg 
och räkor toppat med lime,
vitpeppar och koriander.

Nudlar
Kuey Teaw
Cheap: 645 baht / 175 sek
8. Pad Thai N
Traditionell risnudelwok i tamarind-
sås på fläskfilé, ägg, tofu, lime, röd-
lök, nötter, riven morot, teblad och 
böngroddar.

9. Kuey Teaw Gai Pad Kiimao G,S,N
Wokade äggnudlar med kycklingfilé, 
ostronsås, cashewnötter, gul lök, 
broccoli, sockerärtor, svamp, paprika, 
morötter, vitlök och färsk thaibasilika.

Not so cheap: 680 baht / 185 sek
10. Yam Vun Sen
Ljummen, stark och syrlig glasnudel-
rätt med räkor, hackad fläskfilé, lime-
juice, chili, inlagd vitlök, rödlök,
vårlök, tomat, färsk koriander och 
thai-selleri.



Bir
die

 na
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Not so cheap: 680 baht / 185 sek 
14. Gai Pad Kaprao G,S
Wokad hackad kycklingfilé i
ostronsås med chili, vitlök, gul lök,-
paprika, longbeans & thaibasilika. 

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

16. Moons Gai Satay N
Marinerad kycklingfilé på spett 
med egen jordnötsås och thaiinlagd 
gurka, rödlök & chilipeppar.

A bit expensive: 690 baht / 195 sek
17. Som Tam Set G,S,N
Stark, sur och söt rätt med papaya- 
sallad, fisksås, limejuice, vitlök, chili, 
rostade jordnötter, longbeans, tomat, 
gurka och morot. serveras med en 
friterad kycklingklubba & stickyrice.

18. Moons Hotpan Gai G,S
(Serveras i rykande het gjut-
järnspanna) Fräst kycklingfilé i 
ostronsås, chili, vitlök, longbeans, 
sockerärtor, paprika, gul lök, grön-
peppar och färsk thaibasilika.Bir

die
 na
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am Fågel / Gai

Cheap: 645 baht / 175 sek
11. Geng Paneng Gai
Kycklingfilé i kokosmjölk med 
paneng thaicurry, chili, baby 
aubergine, limeblad & sötbasilika. 

12. Gai Pad Medmamong G,S,N
Wokad kycklingfilé i ostronsås 
med cashewnötter, vitlök, 
gul lök, vårlök, sweet basil, 
chiliolja, ananas & paprika. 

13. Gai Pad King G,S
Wokad kycklingfilé med, gul lök, 
färskstrimlad ingefära, vitlök, 
champinjoner, vårlök, chilipeppar
och färsk koriander. 



SM O TH
PORK



Cheap: 645 baht / 175 sek
19. Geng Keowan Moo
Fläsk i stark grön curry i kokosmjölk, chilipeppar, paprika, 
longbeans, eggplant, basilika, limeblad och färska bambuskott.

20. Geng Pet Moo
Fläsk i stark röd curry med chili, longbeans, basilika,
eggplant, limeblad, kokosmjölk och färska bambuskott.

Not so cheap: 675 baht / 184 sek
21. Laab Moo
Stark och syrlig hackat fläsk med limejuice, torkad chi-
li, rödlök, limeblad, vårlök, rostat ris, färsk mynta och 
koriander (ljummen).

22. Moo Yang G,S
Grillat marinerat fläsk i tunna skivor med sticky rice 
och Moons chili-tamarindsås, vitkål, gurka och 
koriander (Ljummen).

A bit expensive: 690 baht / 195 sek
23. Moon Hotpan Moo G,S
(Serveras i rykande het gjutjärnspanna) Fräst fläsk, 
ostronsås, chili, vitlök, gul lök, longbeans, 
sockerärtor, paprika, grönpeppar och färsk thaibasilika.

Fläskkött / Moo



B E E F  4  E V E R



BIFF /  NUA
Cheap: 645 baht / 175 sek
24. Massaman Nua N
Biff i ”Royalcurry” med kokosmjölk,  
potatis, gul lök & krossade jordnötter.

25. Nua Pad Naman Hoi G,S 
Wokad biff med vitlök, broccoli, svamp, ostronsås 
och färsk koriander.

Not so cheap: 680 baht / 185 sek
26. Laab Nua
Stark och syrlig biff med limejuice, torkad chili, 
rödlök, limeblad, vårlök, rostat ris, färsk mynta 
och koriander (ljummen).

27. Pad Pet Nua
Biff i stark röd thaicurry med katchairot, longbeans, 
färsk grönpeppar, bambuskott, egg plant, chili, 
vitlök, limeblad, koriander och basilika.

A bit expensive: 698 baht / 198 sek
28. Moon Nua Yang G,S
Grillad marinerad entrecote med sticky rice 
och Moons chilitamarindsås, vitkål, gurka 
och koriander (Ljummen).

29. Moons Hotpan Nua G,S
(Serveras i rykande het gjutjärnspanna)
Fräst biff i ostronsås, chili, vitlök, longbeans, 
sockerärtor, gul lök, paprika, grönpeppar och 
färsk thaibasilika.



FISHY   FISHY



Not so cheap: 680 baht / 185 sek
30. Moons Tempura Mix G,S
Tempurapanerade räkor och bläckfisk med Moons
egna sweet- chilisås

31. Choo Chi Goong
Wokade tigerräkor med röd thaicurry, vitlök, kokosmjölk,
limeblad, chillipeppar och färsk koriander

A bit expensive: 698 baht / 198 sek
32. Yam Taley
Tigerräkor, bläckfisk, musslor & fiskbollar med limejuice, 
chili, inlagd vitlök, vårlök, rödlök, tomat, thai-selleri 
och färsk koriander. (Ljummen)

33. Moons Hotpan Plaa G,S
(Serveras i rykande het gjutjärnspanna)
Frästa tigerräkor och bläckfisk i ostronsås, chili, 
vitlök, longbeans, gul lök, sockerärtor, paprika, 
grönpeppar och färsk thaibasilika

34. Plaa Nung Manao
Ångkokt fisk med syrlig-stark limesås, 
vitlök, chili och färsk koriander

35. Plaa Nung Seau G,S
Ångkokt fisk i vår egna soyasås med färsk ingefära,
chili- & vitpeppar, thai-selleri, vårlök och ostronsås
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Hello-hello!



Green 
Peas



Vege-
tar  
  skt
Från: 645 baht / 175 sek
Nästan alla rätter i menyn kan fås vegetariskt med
tofu eller grönsaker efter önskad smak:

- Satay
- Yam
- Curry
- Laab
- Kaprao

Vegan?
Fråga personalen!



YUMMIE



Cheap: 305 baht / 85 sek
36. Moons Thai Sorbet L,G,N
Mango-,hallon- och citronsorbet
med färska frukter.

Not so cheap: 319 baht / 89 sek
37. Icecream Kati L,G,N
kokosglass i sitt egna skal.

A bit expensive: 325 baht / 95 sek
38. banana split L,G,N
med vaniljglass, vispgrädde & chokladsås. 

39. Moons Chocolate Surprise L,G,N
Chokladtårta serverad med vaniljglass.

40. Passion cake L,G,N
Passions-cheesecake med vaniljglass.

DESSERT
KHONG WAN

S u g a r  b a b y  l o v e . . . .



Drinks on mi!



Ice cold Softdrinks
Läskedrycker 35:-
ramlösa 35:-
Juice 36:-
Moon’s exotiska fruktdrink 55:-

Flasköl
Carlsberg alkoholfri öl, 33cl 55:-
Erdinger alkoholfri öl, 33cl 55:-
Carlsberg Hof, 33cl 65:-
Staropramen, 33cl 68:-
Eriksberg, 50cl 75:-

Fruity Cider & Xide
Somersby cider, 33cl 65:-
Päron, Rosé

Alkoholfri cider, 33cl 55:-

Thaiöl
Singha, 33cl 65:-, 63cl 98:-
Chang, 62cl 98:-

Fatöl
Carlsberg Export, 40cl 65:-, 50cl 72:-
Brooklyn IPA, 40cl 72:-, 50cl 85:-
Eriksberg Karaktär, 40cl 69:-, 50cl 79:-
Kronenbourg 1664 Blanc, 
veteöl, 40cl 69:-, 50cl 79:-

Very hot 
Softdrinks
Te 35:-
Kaffe 35:-
espresso 38:-
cappucino 38:-
americano 38:-
latte 38:-

JESS PLIS

cold and hot

stay sober drinks



A bit expensive: 1585 baht / 445 sek
Vitt
Stoneleigh Rapaura Sauvignon Blanc nya zeeland
Smaken är rik och förstärks med doften av 
tropisk frukt som passionsfrukt och nektarin. 
Avslutningen är fräsch.

Chablis AOC Frankrike
Nyanserad, mycket frisk och fruktig smak med 
inslag av gröna äpplen, citrus och mineral.

Rött
Zonin Valpolicella Ripasso Superiore italien
Kryddigt komplex doft av fat, körsbär, plommon, 
pinjenötter, viol och kakao. Frisk stram syra 
och intensiv fruktighet med inslag av körsbär, 
viol, mörk choklad och torkad frukt.

Very expensive: 2398 baht / 650 sek 

Rött 
Zonin Amarone Della Valpolicella italien
Kryddigt och mustigt vin med utvecklad, komplex 
smak och toner av fat, körsbär, plommon, russin, 
muskot och choklad.

 

Mousserande
Zonin prosecco 1821 italien 1393 baht / 395 sek

champagne
Mumm grand cordon frankrike 3508 baht / 995 sek

v n På flaska
Cheap: 1272 baht / 345 sek
Vitt
Montecampo Garganega Veneto IGT italien
Vinet är friskt och fruktigt med toner av tropisk 
frukt och mandel. Det funkar utmärkt som apere-
tif, speciellt om man föredrar torrt vin, samt med 
smakrika maträtter, fisk&skaldjur, grillat kött.

Rosé
Jacob´s Creek Crisp Rosé Australien
Rik smak av bär och kryddor, ett rent vin som 
fyller munnen och avslutas med en mjuk och frisk 
syrlighet.

Rött
Montecampo Sangiovese Puglia IGT italien
Vinet är välstrukturerad med toner av röda 
vinbär, körsbär och viol. Det är mycket mångsidigt 
och generöst passar till hela måltiden. 

Jacob´s Creek Grenache Shiraz Australien
Frisk, fruktig hallon- & körsbärsdoft med inslag 
av örter och vitpeppar.

Not so cheap: 1432 baht / 399 sek 
Vitt
Jacob´s Creek Reserve Riesling Australien
Attraktiv blomdoft med citrus & limearomer, frisk 
och ren med tydlig riesling karaktär.

Rött
Jacob´s Creek Shiraz Cabernet Sauvignon Australien 
Koncentrerad med svartvinbär och mörka frukter, 
subtila noter av mint, choklad och rostad ek.



vin På g  as
Vitt
Montecampo Garganega Veneto IGT 338 baht / 95 sek

Rosé
montecampo Rosé 338 baht / 95 sek

Rött
Jacob´s Creek Grenache Shiraz 370 baht / 105 sek
Montecampo Sangiovese Puglia IGT 370 baht / 105 sek

Mousserande
Zonin prosecco 1821 338 baht / 95 sek

För information om glasvinerna... se vänstersidan.

java drinks 
472, 608 baht / 4cl 128 sek, 6 cl 165 sek
Irish Coffee
Whiskey, farinsocker, starkt kaffe och grädde

Kaffe Karlsson
Baileys, cointreau, starkt kaffe och grädde

Baileys Coffee
Baileys, kaffe, grädde

Thai Coffe
Mekhong, farinsocker, kaffe, grädde



FOR PRESENT & CELEBRATION

Ge bort vårt presentkort till

någon kär matälskare!


