Lund i Malmö
http://www.lunchimalmo.se/search/label/Mrs%20Saigon
onsdag, april 20, 2011

Mrs Saigon: Phở med quorn och tofu
12:40 | Upplagd av Lunch i Malmö

Betyg: 10 av 12 influgna thaibasilikablad

Mrs Saigon lyckas att göra en förbannat bra pho det är det ingen tvekan om. En
riktigt god och fräsch lunchrätt som man inte blir helt slagen och trött av.
Det vi inte gillar är att Mrs Saigon tvingas laga lasagne, provensalsk grönsaksgratäng
och pizzaslices till ett buffébord för att folk ska ta sig dit. Vi önskar även på detta
ställe att restaurangen ska hålla sig till en stil av mat, i det här fallet det dom är bäst
på, vietnamesiskt.
Pris: 79kr, tar riks
Mrs Saigon
Engelbrektsgatan 17

Etiketter: Betyg: 10 av 12, Mrs Saigon | 0 kommentarer | Länkar till det här inlägget

fredag, april 01, 2011

Mrs Saigon: Phở med ryggbiff
13:38 | Upplagd av Lunch i Malmö

Betyg: 10 av 12 vårbloss

Idag begav vi oss äntligen till Mrs Saigon för att pröva deras Phở. Vi har fått många
tips genom åren och många har tipsat oss om deras nudelsoppa. Vi har kommit fram
till att det finns i alla fall 5 st ställen man kan få en Phở och vi har testat de flesta.
Miss Saigons version är mycket matig, fräsch och väldigt god. Det är inte den absolut
bästa nudelsoppan vi testat, men trots det mycket god. Det vi saknade var ännu mer
lime att pressa ner som lite koriander att toppa soppan med. Då blir den ännu
fräschare.
Man hade även kommit undan med att ta den lilla versionen av soppan som kostar
79 kr istället då det var mycket mat.
För övrigt fick den den korrekta uttalningen av Phở idag. Man säger liksom Fö fast
lite som om man nyser fram det. Ni får testa hemma innan ni går hit och betäller så
blir det proffsigare.
Pris: 89 kr , tar riks

Etiketter: Betyg: 10 av 12, Mrs Saigon | 2 kommentarer | Länkar till det här inlägget

