Catering
För minst 10 personer. Beställ senast dagen innan leverans.
Leveranstid: helgfria tis-lör 17.00 – 21.00

Meny 1 (315:-/pers)
Köttmeny

-

Chả giò

Vietnamesiska vårrullar med fläskkött och grönsaker(gluten) . Serveras med söt chilisås

-

Gỏi cuốn gà

Färska rullar med kyckling, risnudlar, morot, gurka, böngroddar, koriander,basilika &sallad.
Serveras m. fisksås smaksatt m. limeblad.

-

Bò ngũ vị

Helstekt oxfilé (mediumstekt) i femkrydda-marinad, sojasås med chili,Szechuanpeppar och ingefära.
Serveras med ris

Meny 2 (325:-/pers)
Köttmeny

-

Chả giò gà

Saigons krispiga vårrullar med kyckling och grönsaker. Serveras med sötsur fisksås

-

Gỏi cuốn tôm

Färska rullar med tigerräkor, risnudlar, morot, gurka,böngroddar, koriander,basilika & sallad.
Serveras med hoisinsås och jordnötter

-

Gà nướng lá chanh

Grillspett av kycklinglårfilé smaksatt med curry, citrongräs, chili och kafirrlimeblad.
Serveras med färska risnudlar, sallad, koriander, jordnötter, rostad lök och sötsur fisksås

-

Bò kho

Vietnamesisk biffgryta. Serveras med ris

Meny 3 (395:-/pers)
Skaldjur- & fiskmeny

-

Chả giò tôm

Saigons krispiga vårrullar med räkor och grönsaker. Serveras med sötsur fisksås

-

Chả cá

Hemlagade fiskbullar med hackad dill, chili, lök, vitlök.
Serveras med sötsur fisksås smaksatt med tamarin.

-

Gỏi cuốn tôm

Färska rullar med tigerräkor, risnudlar, morot, gurka,böngroddar, koriander,basilika & sallad.
Serveras med hoisinsås och jordnötter.
- Sò điệp sốt chanh dây (gluten)
Snabbstekta kammusslor i en härlig sås med smak av passionfrukt,plommon & soja.
Serveras med stekta sobanudlar och grön sparris.

Meny 4 (285:-/pers)
Vegansk meny

-

Chả giò chay

Saigons krispiga vårrullar med grönsaker, glasnudlar, lök & svamp. Serveras med Tamarind-baserad
sås.

-

Gỏi cuốn đậu hũ

Färska rullar med tofu, risnudlar, morot, gurka, böngroddar, koriander, basilika & sallad.

- Bún đậu hũ xào sả ớt
Stekta Tofu med citrongräs, chili och sojasås.
Serveras med färska risnudlar, sallad, koriander, jordnötter, rostad lök & Tamarind-baserad sås.
- Grillad banan med kokossås & jordnötter



 Vänligen informera oss om Ni är allergisk mot något ämne.
Önskar ni annat menyförslag eller annan leveranstid, vänligen ringa oss!

