
     SUPPE 

Kyllingsuppe 65,- 

Jevnet suppe m/ kylling og egg (Inneholder egg og sesam) 

Wantonsuppe 75,- 

Kraftsuppe m/ pastaplater som pakkes inn med kjøttfyll 

(Inneholder egg og gluten av hvete) 

Tom Yum Suppe 85,- 

Sterk, syrlig thaisuppe m/ kylling, scampi, sjampinjong og limeblad 

(Inneholder fisk og skalldyr) 

”Pho” Vietnamesisk nuddelsuppe 

(Kun Lørdag og Søndag frem til kl. 20.00) 

Liten: 95,- / Medium: 120,- / Stor: 150,- 

 

DIVERSE RETTER 

1. Vårruller 115,- 

m/ søtsur saus, salat og ris (Inneholder gluten av hvete, sennep og melk) 

2. Innbakt kyll ing 135,- 

m/ søtsur saus, salat og ris (Inneholder gluten av hvete, sennep og melk) 

3. Innbakt svinekjøtt 135,-  

m/ søtsur saus & salat og ris (Inneholder gluten av hvete, sennep og melk) 

4. Tempura kongereker  147,- 

m/ søtsur saus, salat og ris  (Inneholder gluten av hvete, skalldyr, sennep og melk) 

6. ”Bun bo xao” 154,- 

Risnudler m/ oksekjøtt, vårrull, urter, salat, peanøtter og fiskesaus 

(Inneholder: gluten av hvete, peanøtter og fisk) 



7.  Innbakte reker, kyll ing og svin m/ søtsur saus, salat og ris 159,-  

(Inneholder: gluten av hvete, skalldyr, sennep og melk) 

8. Stekt ris m/ reker, kyll ing og egg  130,- 	
(Inneholder: egg, soya og skalldyr) 

9. Pad Thai  155,- 

 Stekte risnudler med kylling, reker, egg, grønnsaker, koriander og lime    

(Inneholder: egg, gluten av hvete, skalldyr, fisk og bløtdyr)      

                 11. Nudler m/ oksekjøtt, kyll ing og grønnsaker   140,- 

          (Inneholder: bløtdyr og gluten av hvete) 

12. Nudler De-luxe, reker, kyll ing, okse og grønnsaker    155,- 	
	

(Inneholder: gluten av hvete, skalldyr, og bløtdyr) 

 

 

          Oksekjøttretter m/ ris og grønnsaker 135,- 

16. Oksekjøtt i kinesisk brun saus (Inneholder: soya og gluten av hvete) 

 18. Oksekjøtt i sichuansaus (Inneholder: soya og gluten av hvete) 

 20. Oksekjøtt i søtsur saus  

21. Biff i peppersaus (Inneholder: soya og gluten av hvete) 

 

Kyll ingretter m/ ris og grønnsaker 135,- 

22. Kyllingkjøtt i chopsueysaus (Inneholder: soya og gluten av hvete) 

 23. Kyllingkjøtt i karrysaus (Inneholder: peanøtter) 

 24. Kyllingkjøtt i sataysaus (Inneholder: peanøtter, soya og gluten av hvete) 

25. Kyllingkjøtt i brun saus (Inneholder: soya og gluten av hvete) 

 



Kongerekeretter m/ ris og grønnsaker 149,- 

41. Kongereker i karrysaus  (Inneholder: peanøtter og skalldyr) 

42. Kongereker i sataysaus  (Inneholder: peanøtter, soya, skalldyr og gluten av hvete) 

45. Kongereker i sichuansaus  (Inneholder: soya, skalldyr og gluten av hvete) 

46. Kongereker i sitrongressaus  (Inneholder: soya, skalldyr og gluten av hvete) 

 

Spesialretter m/ ris og grønnsaker 154,- 

49.  Chopsuey de-luxe, kongereker, okse, kylling og svin (Inneholder: soya, skalldyr 
og gluten av hvete) 

 
50.  Kongereker, okse, kylling og svin i karrisaus ( Inneholder: peanøtter og skalldyr) 

 
 

52.  Kongereker, okse, kylling og svin i kinesisk brun saus (Inneholder: soya, skalldyr 
og gluten av hvete) 

 
 

54.  Kongereker, okse, kylling og svin i sichuansaus  (Inneholder: soya og gluten av hvete) 
 

55.  Kongereker, okse, kylling og svin i sitrongressaus (Inneholder: soya og gluten av hvete) 
 

56.  Kongereker, okse, kylling og svin  i søtsur saus  (Inneholder: skalldyr) 
 

ANDRE RETTER 

 

59. Kylling i hoisinsaus med cashewnøtter og grønnsaker 145,- 

(Inneholder: soya, gluten av hvete, sesam og cashewnøtter) 

60. Kylling Malaysia (Indisk karrisaus) 135,- 

(Inneholder: sennep ) 

61. Benfri 1/2 kylling m/ salat, søtsur saus og ris 139,- 

(Inneholder: gluten av hvete, sennep og melk) 



62. Pekingand m/ salat, søtsur saus og ris 165,- 

(Inneholder: gluten av hvete, sennep og melk) 

63. Pekingand m/ grønnsaker i brun eller andesaus og ris 175,- 

(Inneholder: gluten av hvete, soya og sesam) 

64. Okse og kylling i thai karrisaus m/ grønnsaker og ris 145,- 

(Inneholder: peanøtter og sennep) 

65. Okse og kylling i chilli og peppersaus m/ grønnsaker og ris 140,- 

(Inneholder: soya og gluten av hvete) 

66. Reker, okse, kylling og svin i kokos og chillisaus  154,- 

(Inneholder: peanøtter, soya, skalldyr og gluten av hvete) 

67. Oksekjøtt, wokkes m/ chilli, sitrongress og løk  143,-  

Serveres med agurk, syltede gulrøtter og ris  

68. Kylling wokkes m/ chilli, sitrongress og løk 143,- 

Serveres med agurk, sylte gulrøtter og ris  

69. Kongereker, blekksprut og kamskjell i hoisinsaus m/ grønnsaker og ris 165,- 

(Inneholder: skalldyr, bløtdyr, soya, sesam og gluten av hvete) 

         71. ”Bo Luc Lac” terninger av indrefilét okse 239,-                                                                  
Serveres med salat, ris og soyasaus (Inneholder: soya, bløtdyr og gluten av hvete) 

VEGETAR 

73. Wokkede grønnsaker m/ tofu, ris og fritt valg av saus  135,- 

(Inneholder: soya +se sausbeskrivelse) 

74. Vegetar vårullmeny m /salat, ris og søtsur saus   114,- 

(Inneholder: soya og gluten av hvete) 

75. Vegetar stekt ris m/ egg og grønnsaker 112,- 

(Inneholder: egg, soya og gluten av hvete) 



76. Vegetar nudler m/ grønnsaker  119,- 

(Inneholder: bløtdyr og gluten av hvete) 

 

BARNEMENY (OPPTIL 12 ÅR) 

Grillet kyllinglår m/ pommes frites  75,- 

Pommes frites m/ pølse 55,- 

(Inneholder: gluten av hvete) 

Stekte nudler m/ kylling  75,- 

(Inneholder: gluten av hvete, bløtdyr) 

Kylling chop suey  75,- 

(Inneholder: soya og gluten av hvete) 

Stekt ris m/ kylling og egg  75,- 

(Inneholder: egg, soya og gluten av hvete) 

Innbakt kylling m/ mais og ris  75,-  m/ pommes frites  90,- 

(Inneholder: gluten av hvete) 

 

Diverse 

Vårull enkel (Inneholder: gluten av hvete)  27,- 

Ekstra tempura kongereke (Inneholder: skalldyr og gluten av hvete) 18,- 

Pommes frites  29,- 

Ekstra cashew (Inneholder: cashewnøtter)  25,- 

Ris  25,- 

Ekstra grønnsaker  30,- 

Ekstra kjøtt  41,- 

          



 

DESSERT 

Mangopudding m/ krem og fruktsaus  (Inneholder: melk)  

65,- 

Frityrstekt banan m/ is og krem (Inneholder: melk og gluten av hvete)  

72,- 

3 kuler vaniljeis m/ saus og krem (Inneholder: melk)  

65,- 

  

DRIKKE 

 

ØL 

(Inneholder: gluten av hvete) 

Saigon export 0,33l   87,- 

Singha 0,33l   87,- 

Tiger beer 0,33l   87,- 

CB 0,33l   72,- 

 

VIN 

(Inneholder: sulfitt) 

Husets Rødvin / Hvitvin glass 80,- 

Husets Rød / Hvitvin 0,5l karaffel 250,- 

Husets Rød / Hvitvin 1liter karaffel 430,- 

 



 

ALKOHOLFRITT 

Clausthaler 0,33l  45,- 

Mineralvann 0,5l  39,- 

Mineralvann 1,5l  59,- 

Eplemost 0,33l   39,- 

Kuli 28,- 

 

KAFFE / TE 

Kaffe 25,- / påfyll 10kr 

Te 25,- 

Vietnamesisk iskaffe 40,- 

 

Sausbeskrivelser 

• Chopsueysaus  er basert på tomat og mørk soyasaus.(Inneholder: soya  
og gluten av hvete) 

• Karrysaus  er en fyldig saus med karry, kokos og peanøtter. (Inneholder: peanøtter) 
• Kinesisk brun saus er basert på en mørk soyasaus. (Inneholder: soya og gluten av 

hvete) 
• Hoisinsaus er chilli-bønnesaus. (Inneholder: soya, sesam og gluten av hvete) 
• Sichuansaus er basert på en søtchillisaus og flere ulike typer chilli. ( nneholder: soya, og 

gluten av hvete) 
• Sitrongressaus er basert på tomat, mørk soyasaus, sitrongress og chilli.(Inneholder: 

soya og gluten av hvete) 
• Thai karry inneholder karrypasta, urter, sitrongress, chilli og kokos. (Inneholder: 

peanøtter og sennep) 
• Chilli-peppersaus er basert på mørk soyasaus med chilli og pepper. (Inneholder: soya 

og gluten av hvete) 
• Kokos chillisaus er en fyldig saus med smak av kokos, chilli, peanøtter. (Inneholder: 

soya, peanøtter og gluten av hvete) 
• Andesaus er basert på en søt hoisinsaus.(Inneholder: soya, sesam og gluten av hvete) 



• Peanøttsaus er basert på peanøtter, østersaus, chilli og limeblad. (Inneholder: 
peanøtter, bløtdyr, fisk, sesam og gluten av hvete) 

 

Vi kan lage mat med hensyn til allergikerne. Bare gi oss beskjed, så fikser vi det meste. 

 


