
Storgatan 5a
342 30 Alvesta

Tel. 070 30 40 111
www.poonsawad.nu

Beställ! Vi kör ut leveransen kostnadsfritt i Alvesta tätort.  
Må - fr mellan 13:00 och 15:00 • Ring för beställning 070 30 40 111

Thaimat meny
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Vid beställning räkna med ca 30 minuters tillagning samt tiden för utkörning.
Fri utkörning i Alvesta tätort sedan debiteras 20 kronor per 10 km. 

Du kan välja mellan 4 olika varianter för nr. 1 - 10: 
vegetarisk, med fläskkött, med kyckling eller med oxkött: 95:-.

1. Geng Keow Wan Grön curry gryta med kokosmjölk, bambuskott, paprika, morot, söt basilika, salad med ris

2. Geng Paneng, Currygryta med kokosmjölk, laimblad, sallad med ris

3. Geng Phed, Röd currygryta med kokosmjölk, bambuskott, paprika, morot och söt basilika,sallad med ris

4. Pad Kapraow, Wokade grönsaker med ostronsås, chili, vitlök, bambuskott, het basilika, sallad med ris

5. Pad Namprik Phaow, wokad broccoli, paprika, morot med svampsoja, sallad med ris

6. Pad Wonsen, wokad, salladskål, morot, ägg, vårlök, svampsoja, glasnudlar med ris

7. Pad Khing, wokad, ingefära med lök, paprika, vårlök i ostronsoja, sallad med ris

8. Pad Namman Hoi, wokade, grönsaker, bambuskott, vitlök och champinjoner, sallad med ris

9. Khaow Pad, stekt ris med ägg, grönsaker, citron och koriander

10. Pad, äggnudlar, ägg, grönsaker, vitlök, med ris

11. Poh Pi Tod, Vårrullar, fyllda med malet kött, glasnudlar, morot, vårlök, ostronsoja, svampsoja, Friteras innan 
leverans för bästa konsistens och smak, serveras med sötsur Thaisås och ris 85:-

12. Friterade Tigerräkor med Ris 115:-

13. Gay, Kycklingspett 4 stycken, Ris, sallad 85:-

14. Pad Priao Wan: kyckling, ananas, gurka, lök, tomat, sallad med ris 95:-

15. Pad Met Mamuang Himmaphan: kyckling, jordnötter, lök, vårlök, paprika, sallad med ris 95:-

16. Kai Tod: Friterad kyckling, sallad med Ris 85:-

17. Geng Gul Currygryta: Kyckling, potatis, lök, kokosmjölk, sallad med Ris. 95:-


