POLIEVKY/ LEVESEK
L1 Tom Tha
Galanga hubová s kokosovým mliekom | kuracia, bravčová
Galangás gombaleves kókusztejjel elkészítve | csirkés, sertéshúsos
L2 Tom Yum
Najznámejšia polievka thajskej kuchyne, pikantná –
jemne kyslá s krevetami Tamarind | kuracia, bravčová, rybacia
A tháj konyha legismertebb levese, tamarindos garnélarákkal –
csípős, enyhén savanykás ízű | csirkés, sertéshúsos, halas
L3 Kaeng Jud Tao-hoo
Bohatá zeleninová polievka so syrom tofu a thajskou ryžovou cestovinou | kuracia, bravčová
Zöldségleves gazdagon tofu sajttal és tháj üvegtésztával | csirkés, sertéshúsos
L4 Kaeng Keow wan
Bohato korenená polievka so zeleným korením | kuracia, bravčová
Gazdagon fűszerezett zöld karis pikáns leves | csirkés, sertéshúsos
Všetky polievky sú servírované s dusenou ryžou. | A leveseket rizzsel tálaljuk.

HLAVNÉ JEDLÁ / FŐÉTELEK
F1 Pla Preaw Wan
Medajlónky so zeleninou v sladko-kyslej thajskej omáčke na základe receptu
kráľovskej kuchyne | kuracie, bravčové, rybacie
Zöldséges falatkák édes-savanyú tháj mártásban a királyi konyha receptje
alapján | csirkés, sertéshúsos, halas
F2 Pla Tod Kra-tiam
Do chrumkava smažené filety z morských rýb s dozlatista opraženým
cesnakom
Ropogósra sült tengeri halfilé aranysárgára pirított fokhagymával
F3 Kao Pad Kra-prow
Bangkokské medajlónky dusené v sójovo-ustricovej omáčke s opraženým cesnakom
Bangkoki falatkák szójás osztriga szószban párolva, pirított fokhagymával
kuracie / csirkés				
bravčové, hovädzie / sertés- ill. marhahúsos
tuniakové / tonhalas				

F4 Sa Tay
Grilovaný špíz marinovaný v šafránovej omáčke s kari Mussaman
Mussaman karis sáfrányos mártásban pácolt grillezett nyárs
kurací / csirkés				
bravčový / sertéshúsos			

F5 Cashew Gaj
Pražené medajlónky s medovými kešu
Pirított húsérmék mézes kesudióval
kurací / csirkés				
bravčový / sertéshúsos			

F6 Kaeng Mus-sa-man
Ragú so zemiakmi, kokosovým mliekom a kardamónom
Kókusztejes burgonyás kardamonos ragu
kuracie / csirkehúsból			
bravčové / sertéshúsból			

F7 Nam tok
Marinované nudličky grilované s mätou a cibuľkou z
Marinírozott húscsíkok mentalevéllel és hagymával
kuracieho mäsa / csirkehúsból			
z bravčovej panenky / szűzpecsenyéből		

F8 Yum Woon-sen
Gurmánsky šalát s ryžovými cestovinami, praženými orieškami a
Ínyenc saláta üvegtésztával, pirított mogyoróval
siámskymi krevetami / sziámi garnéla rákkal
bravčovým mäsom / sertéshússal		

F9 Yum ta laY
Dary indického mora s čínskym zelerom a ryžou
Indiai tenger gyümölcsei kínai zellerrel és rizzsel

F10 Phad Thai Koong Sod
Ayuttaya-ské pražené ryžové cestoviny s
Ayuttaya-i pirított üvegtészta
krevetami/ garnéla rákkal			
kuracím mäsom/ csirkehússal			
bravčovým mäsom/ sertéshússal		

F11 Garuda Khai Look khuey
Zlaté vajcia Garudy - pražené vajcia so sladko-kyslou cibuľovou omáčkou
Garuda aranytojásai - pirított tojások édes-savanyú hagymás mártással
F12 Khao phad
Pražená jazmínová ryža s miešanou zeleninou s
Pirított jázminrizs vegyes zöldségekkel
krevetami / garnéla rákkal			
kuracím mäsom / csirkehússal			
bravčovým mäsom / sertéshússal		

DEZERTY / DESSZERTEK
D1 Kluay bo-chee
Banán varený v kokosovom mlieku obalený v sezame
Kókusztejben főtt banán pirított szezámmaggal
D2 Banana pancake
Banánové kapsičky z palacinky
Banános palacsintabatyu
D3 Khao Niew Ma muang
Lepkavá ryža s kokosovou polevou a mangom
Ragadós rizs kókuszöntettel és mangóval

