
Restaurang Fest & Catering
Sawanee

Take Away Meny

Sawadee Kha !



Soppor
1. Tom Kha Gai- 
     Krämig kycklingsoppa 
     i kokosmjölk, citrongräs, limesaft,
     färska champinjoner & tomat.  
     60:- 

2. Tom Yam Goong - Kryddig soppa 
     med tigerräkor, färska 
     champinjoner, lime och chili. 
     60:-

Friterade & Grillade rätter
3. Pha-Pia Goong - 4 st Friterade 
     handrullade vårrullar fyllda med 
     tigerräkor & grönsaker, serveras 
     med sötsur chilisås.
     80:-

4. Pha-Pia - 4 st Friterade 
     handrullade vårrullar fyllda med 
     grönsaker, serveras med sötsur 
     chilisås.
     60:-

5. Kanom-Pang Na muu - 
     Thailändska fattiga riddare, friterat 
     bröd med fläskfärs, sesamfrön, 
     serveras med sötsur chilisås. 
     60:-

6. Friterade Mix - En mix av 
     tigerräkor, vårrullar, vegetariska 
     vårrullar samt thailändska 
     fattiga riddare, serveras med
     sötsur chilisås. 
     80:-

7. Chicken tandoori - Marinerad 
     kyckling i tandoori kryddmix,    
     serveras med rispilaff & 
     myntyoghurt.  
     90:-

8. Lax teriyaki - Lax på spett, 
     sesamfrön med egen teriyaki sås.  
     90:-

9. Gai satay - Currymarinerad 
     grillspett av kycklingfilé, serveras 
     med jordnötssås 
     90:-

Sallader
10. Yam wonsen - Glasnudel sallad 
      med skaldjur eller kött blandning.
      80:-

11. Labb Nue - Thailändsk 
      köttfärssallad med smak av 
      lime, chili, citrongräs.
      80:-

12. Yamnue-Beef sallad på 
      thailandskt vis.
      80:-



Wokade rätter
13. Gai med mamaung - Wokad 
      kycklingfilé med grönsaker, chili- 
      olja, vitlök samt cashewnötter.
      90:-

14. Gyui tiew phad - Wokade 
      äggnudlar i ostronsås med 
      grönsaker sambal oelek & vitlök. 
      90:-

15. Khao Phad - Stekt ris med räkor, 
      ägg & grönsaker. 
      90:-

16. Nue Baigraprao - Wokad
      nötfärs med chili, basilika samt
      grönsaker.
      90:-

17. Phad Thai - Wokade risnudlar 
      med räkor i egen phadthaisås, 
      grönsaker samt ägg och Tofu.
      90:-

18. Chicken sötsur sås - Wokad 
      kycklingfilé i sötsur sås, grönsaker 
      samt ananas.
      90:-

19. Chicken ingefära - Wokad 
      kycklingfilé med färsk ingefärasås, 
      grönsaker & färska champinjoner. 
      90:-

20. Chicken Malaysisk - Wokad 
      kycklingfilé i chilipasta, grönsaker 
      samt vitlök.
      90:-

Curry rätter
21. Chuchee pla - Torskrygg i kokos 
      röd currysås. 
      90:-

22. Thaiändska köttbullar - 
      Handrullade köttbullar i panang 
      currysås & champinjoner. 
      90:-

23. Chicken green curry - Kycklingfilé
      i grön curry, kokosmjölk, 
      bambuskott & grönsaker. 
      90:-

24. Chicken massaman curry - 
      Kyckling i massaman curry, 
      potatis kulor, lök. 
      90:-



25. Chicken red curry - kycklingfilé       
       i röd curry, kokosmjölk samt    
       grönsaker. 
       90:-

Special rätter
26. Yakiniku- Japansk köttgryta     
       med stekt lök.   
       90:-

27. Sushi - lax 8 bitar.  80:-

28. Sushi - lax 10 bitar.  90:-

29. Sushi - lax 12 bitar.  100:-

30. Sushi - maki 10 bitar. 70:-

31. Sushi - mix 8 bitar
       3 lax, 4 maki, 1 avokado   
       70:-

32. Sushi - mix 10 bitar 
       3 lax, 1 räka, 1 omelett, 4 maki,
       1 tonfisk         
       80:-

33. Sushi - mix 15 bitar
       4 lax, 2 räkor, 2 tonfisk, 4 maki,
       2 avokado, 1 omelett    
       90:-

34. Party mix nigiri - 30 bitar  
       blandade 20 bitar nigiri av olika 
       fisksorter och 10 maki bitar  
       220:-

35. Mama sushi - 2 bitar avokado, 
       2 bitar räkor, 1 omelett, 
       3 bitar maki med krabbfish.
       80:-

Ris ingår till alla rätter (utom sushi). Misosoppa ingår i  alla sushi 
rätter.



Restaurang Sawanee 
Ölandsgatan 13, 791 60 Falun
Vard 10-15, lör 11-16
Beställning: 
Ring och beställ innan kl 10! 
sawanee@sawanee.se
Tel: 023-227 78

Välkommen!

www.sawanee.se

Sawanee shop
Slaggatan 18, 791 60 Falun
Vard 11-19, lör 11-16, sön 12-16
Beställning: 
Färdiga rätter för avhämtning
sawaneeshop@sawanee.se
Tel: 023-663 01 30

Utkörning till företag inom Falun vid beställning för 
minst 10 personer och möjlighet till betalning mot faktura.

100 kr inom 5 km. Daglig leverans, ring för offert.


