FORRETTER

1. KUNG CHUP BANGTOD

48,- / 52

Kylling / Kongerejer
I en let sprød tempura-dej med sesamfrø.
Serveres med sød chili-sauce

2. THAI ROLLS

48,-

4 stk hjemmelavede thai-forårsruller med
glasnudler, gulerødder, hvidkål og porre.
Serveres med sød chili-sauce.

4 stk hjemmelavede thai-forårsruller med
oksekød, glasnudler, gulerødder, hvidkål,
porre og bønnespirer. Serveres med sød chili-sauce.

4. KYLLINGE SATAY - 4 stk

6. WANTAN

45,-

Hjemmelavede sprøde wantans med
let fyld af hakket kylling og koriander.
Serveres med sød chili-sauce.

45,-

6 stk - gulerod, broccoli, champignon og
kartofler i en sprød tempura dej.
Serveres med sød chili-sauce.

THAISALATER

11. YAM NEUA (OKSESALAT)
Uden cashew / Med cashew
Oksekød, koriander, frisk tomat,
frisk agurk, løg, mynte, revet gulerod,
frisk lime, frisk chili og forårsløg.

95,-

15. PHAT KEEMAO

95,- / 105,-

16. KHAO PHAT KUNG

95,- / 105,-

Kylling eller oksekød / seafood
Stegte brede nudler, æg, forårsløg,
sukkerærter, rød og grøn peber
samt sød basilikum.

30,-

58,- / 62,-

58,-

Kylling / Kongerejer
Tilberedt med sur-sød-sauce, løg,
gulerødder, ananas, agurk,
forårsløg, tomat, babymajs,
rød og grøn peber.

98,- / 108,-

98,- / 108,-

23. KAENG PET GAI

98,- / 108,-

24. KAENG PANAG NEUH

98,- / 108,-

25. KAENG KARI

98,- / 108,-

26. PHAT GA PAU GAI

98,- / 108,-

Kylling eller oksekød / Kongerejer
Tilberedt med grøn karry, kokosmælk,
bambusskud, rød og grøn peber,
lange bønner, aubergine og sød basilikum.
Kylling eller oksekød / Kongerejer
Tilberedt med rød karry, kokosmælk,
bambusskud, rød og grøn peber,
lange bønner, aubergine og sød basilikum.
Kylling eller oksekød / Kongerejer
Special thai-karry med kokosmælk,
lange bønner, gulerødder, rød og
grøn peber og sød basilikum.
Kylling eller oksekød / And
Tilberedt med gul karry, kokosmælk,
løg, kartofler, tomater, forårsløg,
rød og grøn peber og sød basilikum.

27. MASSAMAN GAI

98,-

28. KENG PHED PED YANG

99,-

29. PHAD PHED NEUA

98,-

Kylling eller oksekød
Tilberedt med massaman-karry,
kokosmælk, kartofler, ananas, løg,
ristede løg og cashewnødder.

Andebryst tilberedt med rød karry, tomat,
ananas, vindruer, mild chili,
peber og sød basilikum.

19. GAI PHAT CASHEWNØD

98,-

20. BET PHAT PRIK

99,-

Kylling tilberedt med løg, forårsløg,
rød og grøn peber, babymajs,
løg, cashewnødder, ananas
og champignon.

Lynstegt andebryst med rød karry,
østerssauce, soya, løg, forårsløg, rød og
grøn peber, lange bønner,
thai-peber, krachai, sød basilikum
og champignon.

21. GAI PHAT INGEFÆRSAUCE
125,- / 130,-

98,-

Oksekød eller kylling
Tilberedt med løg, rød og grøn peberfrugt,
champignon, gulerødder, sukkerærter,
babymajs, broccolli, kinakål og østerssauce.

22. KAENG KHIEW WAN GAI

Kylling eller oksekød / Seafood eller kongerejer
Tilberedt med løg, lange bønner, rød og
grøn peberfrugt, hvidløg, frisk chili,
forårsløg og stærk basilikum.

HOVEDRETTER MED RIS

18. PHAT PRIEW WAN

En pose sprøde reje-chips med sød chili-sauce.

Kylling / Kongerejer
Delikat kokosmælksuppe med kylling,
champignon, chilipasta, tomater, galanga,
citrongræs, forårsløg og frisk lime.

13. PHAT SEE LEWAGI

17. NEUH PHAT NAM MAN HOT

7. TEMPURA VEGETAR

10. THUM KHA GAI

98,- / 108,-

52,-

Kyllingefrikadeller tilberedt i rød karry med
lange bønner, sød basilikum og citronblade.

Kylling / Kongerejer
Thailandsk nationalsuppe med chilipasta,
champignon, tomater, koriander, galanga,
citrongræs, forårsløg og frisk lime.

Kylling eller oksekød / Kongerejer
med stegte risnudler, æg, bønnespirer,
forårsløg, soya, hakkede peanuts,
citron og tamarinde-sauce.

Kylling eller oksekød / kongerejer
Stegte ris med æg, løg, broccolli,
gulerødder, tomat, agurk og citron.

5. TOD MUN GAI

9. TOM YAM KUNG

52,-

48,-

Karry og kokosmælk-marineret kyllingespyd.
Serveres med hjemmelavet
peanut-sauce.

SUPPER

12. PHAT THAI KUNG

Sød soya-kylling eller oksekød
Stegte nudler med æg, broccoli,
gulerødder, blomkål og citron.

3. THAI ROLLS - (OKSEKØD)

8. KNUG YAM KUNG

STEGTE NUDLER / STEGTE RIS

Oksekød tilberedt med rød karry,
peberfrugt, løg, bambusskud,
forårsløg, limeblade og sød basilikum.

BØRNEMENU
98,- / 108,-

Kylling eller oksekød / Kongerejer eller laksefilet
Tilberedt med løg, forårsløg, rød og grøn peber,
østerssauce, ingefærsauce, champignon,
sukkerærter og babymajs.

30. KHAO PHAT

70,-

31. KYLLING MED KOKOS

65,-

Stegte ris med gulerod, broccoli
og 2 stk. kyllingespyd.

Kylling i gul karry med kokosmælk,
kartofler, sukkerærter, gulerødder og
babymajs. Serveres med ris.

EKSTRA

JASMIN RIS

OM WOK GOURMET
20,-

Wok Gourmet laver frisk og autentisk thailandsk mad, som
vores kunder kan tage med hjem. Vi bruger altid friske råvarer.
Alle vores retter er lavet fra bunden og grøntsagerne er skåret i
hånden for at give den bedste smag.

GRØNTSAGER

20,-

KYLLING

25,-

OKSEKØD

25,-

KONGEREJER

25,-

AND

25,-

SØD CHILISAUCE

10,-

PAENUTSAUCE

10,-

FRISK CHILI

10,-

Skal du holde fest?
Wok Gourmet tilbyder catering til dit firma eller private arrangement. Vi leverer udsøgte thailandske retter til alt fra den lille fødselsdag til det store bryllupsmåltid.

35,-

Vi tager gerne imod selskaber eller andre store bestillinger, både i
og uden for vores åbningstider. Der er også mulighed for
at sammensætte forskellige buffeter til særlige anledninger.

DRIKKEVARER

1.5 LITER SODAVAND

Faxe Kondi, Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta

Vegetar?

Alle retter kan gøres vegetarvenlige.
Bare spørg personalet ved bestilling.

Allergisk?

Vi tager meget gerne hensyn til eventuelle allergier, så du kan nyde din mad uden bekymringer.
Spørg venligst vores personale, som kan oplyse
om allergene-lister og ingredienser.

AUTHENTIC
THAI FOOD

Har du lyst til at smage bedre thailandsk mad?
Så prøv Wok Gourmet

Kontakt os og hør nærmere.

BESTIL ONLINE
w w w. w o k g o u r m e t . d k
FØLG OS
wokgourmetdk
wokgourmet.dk

BESTIL ONLINE
w w w. w o k g o u r m e t . d k

ÅBNINGSTIDER

Mandag til Søndag 16.00-21.00

FIND OS
ROSKILDE - TLF. 70 60 52 95

CLERMONTGADE 36, 4000 ROSKILDE

BALLERUP - TLF. 40 58 40 95

CENTRUMGADEN 12, 2750 BALLERUP

