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Friterad kyckling
Friterade räkor

85:89:-

Välj sås: currysås, jordnötsås, sötsursås eller sweet chilisås.

Kycklingfilé med & grönsaker
Biff med hoisinsås & grönsaker
Fläskfilé med hoisinsås & grönsaker
Stekta räkor med grönsaker
Äggnudlar med grönsaker
Stekta blandade grönsaker
Välj sås: tikkamasalasås, hoisinsås eller röd curry
Extra tofu 20:Välja mellan stark och mycket stark

Välj ris eller äggnudlar
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89:89:89:89:85:85:-

Take Away meny Priserna i denna meny gäller endast vid avhämtning

Vietnamesiska rätter
Förrätter
1. Hanoi soppa med majs och koriander

69:-

		 Välj mellan crabstick, räkor eller kyckling

2. Hemlagad vietnamesisk vårrulle

69:-

		 Serveras med sallad och fisksås

3. Grillad nötfärs med vilt betelblad

79:-

		 Serveras med fisksås

4. Glasnudelsoppa med koriander och chli

79:-

		 Välj biff, kyckling eller räkor

Huvudrätter
Vietnamesiska soppor - phở Hānội
I alla sopporna är det böngrodar

5. Risnudelsoppa med skivad oxfilé

149:-

		 Serveras med sallad, koriander, chili, lime, fisksås och lök

6. Risnudelsoppa med räkor

149:-

		 med chili, sallad, lime, koriander och lök

7. Risnudelsoppa med grillad ankfilé

159:-

		 med lök, sallad, chili, lime och koriander

8. Risnudelsoppa med kycklingfilé

139:-

		 med chili, lök, koriander, lime, sallad

9. Glasnudelsoppa med skivad oxfilé

149:-

		 tillsammans med chili, koriander, lime, lök, sallad

10. Nudelsoppa med skaldjur

179:-

		 tillsammans med chili, koriander, lime, lök, sallad

Vietnamesiska grillrätter
11. Hanoigrillad oxfilé

199:-

		 Serveras med stark sås, ris eller pommes

12. Hanoigrillad fläskfilé

179:-

		 Serveras med stark sås, ris eller pommes

13. Grillat kycklingspett
		 med ris och sallad, jordnöt- sötsur eller currysås

129:-

14. Stekt krabba med skal

199:-

		 Serveras med citrongräs, vitlök, ingefära och sweet chilisås

15. Vitlöksgrillade tiggerräkor

199:-

		 Serveras med ris, sallad, sweet chilisås

16. Vietnamesiskt grillspett

149:-

		 Med biff, räkor, bläckfisk och fiskbollar, välj ris, äggnudlar
		 eller sallad, fisk- eller chilisås

17. Grillad nötfärs med vilt betelblad

149:-

		 Serveras med risnudlar och fisksås

18. Grillade tigerräkor på spett

159:-

		 Serveras med risnudlar, koriander, fisksås och sallad

19. Grillat fläskfiléspett

149:-

		 Serveras med risnudlar, koriander, fisksås och sallad

20. Grillad hel fisk

Serveras med fisksås och ris

21. Grillade pilgrimsmusslor

249:169:-

		 Serveras med lime, sweetchilisås och ris

22. Gratinerad hummer på vietnamesiskt vis

299:-

		 Serveras med ris

Vietnamesisk vårrulle
23. Färsk vårrulle med fisksås

149:-

		 Fylld med sallad, mynta, koriander, grillade räkor,
		 grillad fläskfilé, stekt ägg och risnudlar

Asiatiska rätter
Förrätter
24. Vietnamesiska räkchips

49:-

25. Vårrulle med soja och sallad

70:-

26. Hanoi soppa

75:-

		 Välj crabstick, räkor eller kyckling med majs-koriander

27. Vegetarisk vårrulle Serveras med sallad

69:-

28. Vietnamesisk sallad

79:-

		 Välj kyckling, biff, räkor, bläckfisk eller crabstick

29. Tom Yam nudelsoppa

79:-

		 med koriander, chili, lime, välj räkor eller biff

30. Friterad Dim Sum med sweetchilisås

75:-

31. Peking soppa syrlig och stark

75:-

= Starkt

Asiatiska varmrätter
Wokade skadjur
32. Räkor med rödcurry och blandade grönsaker

139:-

33. Räkor med gröncurry och blandade grönsaker

139:-

34. Grönmusslor och bläckfisk

159:-

		 med vitlök, grönsaker

35. Tigerräkor och grönmusslor

med rödcurry

36. Grönmusslor och pilgrimsmusslor

159:159:-

		 med rödcurry 		

37. Pilgrimsmusslor och tigerräkor

med gröncurry

159:-

38. Bläckfisk med Szechuan

139:-

39. Tigerräkor med ostronsås och grönsaker

129:-

40. Tigerräkor med tikkamasalasås och grönsaker

129:-

41. Tigerräkor med sukiyakisås och grönsaker

139:-

42. Tigerräkor med ananas och sötsursås

129:-

		 Välj: ris eller äggnudlar

Wokad biff, kyckling eller fläskfilé

Till rätterna nedan – välj biff, kyckling, lammstek eller fläskfilé

43. Röd curry och blandade grönsaker

129:-

44. Grön curry och blandade grönsaker

129:-

45. Bambuskott, purjolök, tomat eller cashewnötter

139:-

46. Hoisinsås, lök och paprika

119:-

47. Sukiyakisås, tomat och sockerärtor

129:-

48. Ostronsås, bambu och champinjoner

129:-

49. Ananas och sötsursås

119:-

50. Tikkamasalasås och grönsaker

119:-

		 Välj: ris eller äggnudlar

Hela menyn finns även på vår hemsida
www.restauranghanoi.se

Ring och beställ 019-10 62 60

Hanoi special!
Välj ris eller äggnudlar
Välj vilka såser ni önskar: jordnöt-, curry-, sweetchili-, sötsursås

51. Tre små speciella rätter

129:-

		 • Oxfilé i skivor med hoisinsås (stark) • Thai kycklingspett
		 • Friterade räkor.

52. Fyra små rätter

119:-

		 • Friterade räkor • Friterad fläskfilé, • Biff med
		 bambuskott, • Wokad kyckling i tikkamasalasås.

53. Fyra små speciella rätter

119:-

		 • Grillat kycklingfiléspett • Friterade räkor • Biff med
		 bambuskott • Wokad kycklingfilé med tikkamasalasås

Stekta äggnudlar och risnudlar
Välj tillbehör nedan

54. Grillat kycklingspett, jordnötsås och sallad

109:-

55. Biff och fläskfilé, böngroddar och schalottenlök

119:-

56. Kyckling och räkor, böngroddar och

119:-

schalottenlök

Wokade Pad Thai
57. Wokade Pad Thai – risnudlar med räkor och kyckling
58. Wokade Pad Thai – äggnudlar med fläskfilé, biff

119:119:-

Chop Suey
Chop Suey De Luxe
59. Tigerräkor och kyckling med vitlök och grönsakswok 149:60. Tigerräkor, kyckling med ostronsås och grönsakswok 149:61. Bläckfisk och tigerräkor med vitlök och grönsakswok 159:		

Chop Suey Wok
62. Biff och fläskfilé med szechuangrönsaker

149:-

63. Oxfilé med hoisinsås

179:-

64. Fläskfilé med hoisinsås

139:-

65. Bläckfisk med Szechuan

139:-

Välj ris eller äggnudlar

= Starkt

Klassiska ankfilérätter
66. Grillad ankfilé med rödcurry

159:-

		 med paprika och champinjoner

67. Grillad ankfilé med ostronsås och grönsaker

159:-

68. Grillad ankfilé med gröncurry och grönsaker

159:-

69. Grillad ankfilé i skivor special

189:-

70. Grillad ankfilé med ananas i sötsursås

159:-

71. Grillad ankfilé med champinjoner, paprika, starksås 149:72. Grillad ankfilé med sweet chilisås och grönsaker

149:-

Grillade rätter
73. Thaigrillat kycklingfiléspett

129:-

74. Grillspett – Kycklingfilé, räkor och fläskfilé

149:-

75. Vitlöksgrillad laxfilé

149:-

76. Thaigrillspett

159:-

		 Tigerräkor ,oxfilé, fläskfilé och kyckling

77. Vitlöksgrillade räkor med sallad

159:-

78. Vitlöksgrillad kycklingfilé marinerad med ingefära 129:		 tillsammans med citronblad, kokosmjölk
Välj jordnöt-, sötsur-, curry-, chili-, tikkamasala- eller fisksås,
samt välj ris, äggnudlar eller sallad

Friterade rätter
79. Friterade tigerräkor

139:-

80. Friterad ankfilé

159:-

81. Friterad kycklingfilé

99:-

82. Friterad fläskfilé

119:-

83. Friterad bläckfisk

119:-

84. Friterad alaska fiskfilé

129:-

85. Friterad laxfilé

139:-

Välj sötsur-, curry-, jordnöt- eller sweetchilisås,
samt välj ris, äggnudlar eller sallad

= Starkt

Nasi goreng (stekt ris)
86. med räkor, ägg och kycklingfilé

109:-

87. med kycklingfilé och ägg

99:-

88. med biff och ägg

99:-

89. med räkor och ägg

99:-

Vegetariska rätter
90. Stekt ris med färska blandade grönsaker och tofu

109:-

91. Stekta risnudlar med färska grönsaker och tofu

109:-

93. Stekta äggnudlar med blandade grönsaker

99:-

Välj ris eller äggnudlar för rätterna nedan

94. Wokade färska blandade grönsaker
95. Wokade färska champinjoner med tofu

99:109:-

96. Wokade färska blandade grönsaker med rödcurry 119:		(stark)

97. Friterade färska blandade grönsaker

109:-

		 Serveras med sweetchilisås

98. Wokade grönsaker, cashewnötter och sweetchisås 109:Välj till extra cashewnötter eller sås för 20 kr

Barnens meny
99. Köttbullar med potatismos

69:-

100. Pannkaka med sylt och grädde

69:-

101. Kycklingspett med nudlar

69:-

Desserter
102. Friterad banan med vaniljglass

49:-

103. Vanilj glass med chokladsås

39:-

104. Färska frukter med vaniljglass

69:-

Ring och beställ 019-10 62 60

Östra Bangatan 42, Örebro • www.restauranghanoi.se

