Avhämtningsmeny

Husets specialitet
Tre små rätter (Meny E)

Coco Thai
0380-55 88 68

105:-

F1. Thailändsk vårrulle
4. Grillade kycklingfiléer & jordnötssås
35. Kycklingfilé med sweetchilisås &
cashewnötter
(Minst för två personer)

Husets specialitet
Fyra små rätter (Meny B)

Postgatan 13, 571 31 Nässjö

www.cocothai.net

127:-

F1. Thailändska vårrullar 2st
6. Blandade grillspett (kyckling & fläsk)
7. Stekt kycklingfilé med vitlök & chili
20. Friterade tigerräkor & sötsur sås
(Minst för 2 personer)

Specialrätter
F1.
F2.
F3.
F6.
F7.
F8.

Thailändska vårrullar 2st (blandfärs)
Räksoppa med kokos, lime & champinjoner
Kycklingsoppa med kokos, lime & champinjoner
Friterade krabbor
Krispigt friterade räkor
Friterade vegetariska vårrullar

39:45:42:39:45:39:-

45. Wokade skaldjur med vitlökschili och stark
basilika
46. Wokad fläskfilé, koriander och vitlöks &
svartpepparsås
47. Wokad ankfilé med vitlökschili & stark basilika
53. Wokad fläskfilé med vitlökschili & stark basilika
56. Wokad fläskfilé med chilipasta, kokos &
champinjoner
59. Wokad oxfilé, vitlökschili & stark basilika
60. Wokad Mix (oxfilé, jätteräkor & kycklingfilé) i
vitlökschili & stark basilika
61. Wokad Mix i rödcurry, kokos & söt basilika
(oxfilé, jätteräkor & kycklingfilé)
62. Wokade skaldjur i rödcurry, kokos & söt
basilika (jätteräkor, musslor & bläckfisk)

Grillspett
4. Kyckling-grillspett serverad med jordnötssås
5. Fläsk-grillspett serverad med jordnötssås
6. Blandat grillspett (kyckling & fläsk)

95:95:95:-

Ris & Nudlar
23. Stekt ris med kyckling & räkor
24. Stekta äggnudlar med kyckling & räkor
25. Stekta risnudlar med kyckling & räkor (pad thai)

95:95:95:-

99:99:-

17. Wokade tigerräkor med gulcurry, kokos,
blomkål & ananas
18. Wokade tigerräkor med starkbasilika, vitlök &
chili
19. Wokade tigerräkor med chilipasta, kokos &
champinjoner
20. Friterade tigerräkor serverad med sötsur sås
26. Friterad mix (kyckling & räkor) serverad med
sötsur sås
57. Wokade tigerräkor i rödcurry, kokos &
sötbasilika
58. Wokade tigerräkor med sweetchili sås &
cashewnötter
65. Wokade tigerräkor i panangcurry, kokos &
limeblad
76. Wokade tigerräkor i gröncurry, kokos, ananas &
limeblad

99:-

Vegetariska rätter

105:105:105:105:105:105:105:-

Kycklingrätter
7. Wokad kycklingfilé med vitlök & chili
8. Wokad kycklingfilé i panangcurry, kokos &
limeblad
9. Wokad kycklingfilé i gulcurry, kokos, ananas &
blomkål
10. Wokad kycklingfilé i rödcurry, kokos & sötbasilika
11. Wokad kycklingfilé i massamancurry, kokos &
jordnötter
12. Wokad kycklingfilé med grönsaker
13. Friterad kycklingfilé serverad med sötsur sås
35. Wokad kycklingfilé med sweetchili sås &
cashewnötter
41. Wokad kycklingfilé med ingefära & cashewnötter
55. Wokad kycklingfilé med chilipasta, kokos &
champinjoner
88. Wokad kycklingfilé i gröncurry, kokos med
ananas, & limeblad

Öppettider
Mån – Ons, Tors
Tisdag
Fredag
Lördag
Söndag

= Mild

= Medium stark

00

= Stark

121. Wokade grönsaker med ostronsås &
cashewnötter
122. Wokade grönsaker i panangcurry och kokos,
med tofu & limeblad
123. Stekt ris med ägg, grönsaker & cashewnötter
124. Wokade äggnudlar med grönsaker &
cashewnötter
125. Wokade risnudlar med ägg, grönsaker &
jordnötter (pad thai)
132. Wokade grönsaker i rödcurry & kokos med
basilika & tofu
133. Wokade grönsaker med tofu, cashewnötter &
sweetchilisås
142. Wokade grönsaker I gröncurry, kokos, ananas
& tofu
152. Wokade grönsaker i massamancurry, kokos &
jordnötter

99:99:99:99:105:105:105:99:-

00

11 – 21
00
00
11 – 16
00
00
11 – 22
00
00
12 – 22
00
00
12 – 21

137:137:137:137:137:137:137:137:-

Räkor

Nötkött
14. Wokat nötkött I rödcurry, kokos & sötbasilika
15. Wokat nötkött i panangcurry, kokos & limeblad
16. Wokat nötkött i massamancurry, kokos &
jordnötter
43. Wokat nötkött med grönsaker
44. Wokat nötkött med chilipasta, kokos &
champinjoner
77. Wokat nötkött med vitlök & chili
78. Wokat nötkött i gröncurry, kokos, ananas &
limeblad

137:-

115:115:115:115:115:115:115:115:115:-

92:92:92:92:92:92:92:92:92:-

Tillbehör
Extra ris 15:Sås:

= Thai stark

Extra nudlar 30:Liten 10:-

Nudlar istället för ris 30:Stor 20:-

