RÄTTERNA KAN BESTÄLLAS ENLIGT FÖLJANDE
ALTERNATIV (om inte annat anges):
Vegetarisk: 80:Kyckling,Fläskkött: 85:Tofu (veg.): 90:Tigerräkor, Biff:
95:Grytor

++

Gryta med grön curry, kokosmjölk, bambuskott, zuccini, ärtor
och thaibasilika.

2. Phaneng med ris

+

+

+
+

Gryta med röd curry, kokosmjölk och rikligt med grönsaker;
Bambuskott,morötter,vitkål,minimajs,zucchini,broccoli&thaibasilika.

TULLI’S FAVORITER-friterat m.m.
7. "Våra Rullar"

90:-

Kökets stora thailändska vårrullar med sötsur sås.
(4 st med ris alt. 5 st utan ris).

8. Vegetariska Vårrullar

Vårrullar

Friterade rätter. Välj mellan:
Kyclingfilé 90:- / Tofu 90:- / Tigerräkor 95:Serveras med ris och sötsur sås.

20.Khao Phad-Stekt ris
Nudlar

21.Phad Thai

Klassisk nudelrätt-Wokade risnudlar med ägg, vitkål,
morötter, purjolök och jordnötter (packas separat).

22.Phad Mee Leung

+

Wokade äggnudlar med ägg, vitkål, morot, purjolök och
stark sötsur sås.

23.Phad Khi Mao

++

90:-

Kycklingspett

95:- +
90/95:- +
Friterat

Friterade kycklingvingar. Med vitlök, lemongrass, sesamfrö
och limeblad. Serveras med ris & sötsur sås.Tar lite längre tid

110:-

Friterade revben. Marinerade och smaksatta med bl.a. vitlök.
Serveras med ris och sötsur sås. Tar lite längre tid

31. Laab (köttsallad)

++

Wokade bambuskott med paprika, morötter, lök,
thaibasilika, kokosmjölk och ostronsås.

24.Phad Siew

29. Bik Ghai Suppeng Thod (kycklingvingar) 100:30. Sikhong Mo Thod (revben)

18.Phad King med ris

Wokade risnudlar med ägg, morötter, broccoli och svart
soya.

Thailändska ”pannbiffar” av fläskfärs med röd curry, lime och
sötsur sås.

13 . Suppeng Thod med ris

Wokade blandade grönsaker; bambuskott, morötter,
vitkål, majs, paprika, broccoli och ostronsås.

80:-

Klassiska satayspett med hemlagad jordnötssås.
(5st med ris alt. 6st utan ris).

10 .Thod Mann med ris

16.Phad Preo Wann med ris

Wokade risnudlar med lök, vitlök, bambuskott, paprika
chili och thaibasilika.

Små vegetariska vårrullar med sötsur sås.
(13 st med ris alt. 16 st utan ris).

9. Satay-Kycklingspett

Wokad lök, morötter, broccoli, paprika och
cashewnötter med ostronsås.

Stekt ris med ägg, morötter, lök, broccoli, tomat, ananas
och soya.

Gryta med gul curry, morötter, lök, paprika och potatis.

12. Gaeng Pak Rummit med ris

15.Phad Medmamuang med ris

19.Phad Prik med ris

+

Gryta med röd curry, kokosmjölk, paprika, ananas, morötter,
lök och limeblad.

6. Gaeng Ga Ri med ris

++

Wokad färsk ingefära med lök, paprika, broccoli,
champinjoner och ostronsås.

Gryta med massamancurry, kokosmjölk, lök, jordnötter,
potatis, paprika, ananas och morötter.

5. Gaeng Koa Sapparot med ris

14.Phad Bai Kaprao med ris

17.Phad Pak Rummit med ris

++

Gryta med röd curry, kokosmjölk, bambuskott, morötter,
zuccini och thaibasilika.

4. Gaeng Massaman med ris

Wokad biff med svartpeppar, lök, purjolök, paprika och
ostronsås. Kallas ibland "thailändsk pepparbiff".

Wokad lök, gurka, tomat, ananas och paprika med sötsur
sås och cashewnötter.

Gryta med phanengcurry, kokosmjölk, lök, paprika och
morötter

3. Gaeng Pet Namai med ris

Wokat

11.Phad Prik Thai med ris

Wokad vitlök, chili, lök, paprika, majs, broccoli,
thaibasilika och ostronsås.

GRYTOR/CURRYRÄTTER
1. Gaeng Kheo Wann med ris

WOKAT, NUDLAR och SOPPOR

120:- ++

Härligt stark, frisk och god köttsallad. Purjolök,rödlök,
koriander,mynta och chili. Serveras med ris. Välj mellan
kyckling och blandfärs. Tar lite längre tid

25. Tom Yam Goong

Soppor

95:- ++

Soppa med räkor, kokosmjölk, chilipasta, limeblad,
koriander, tomat och champinjoner. Serveras med ris.

26.Tom Kha Gai

85:- +

Kycklingsoppa med kokosmjölk, galangal, lök, koriander
och champinjoner. Serveras med ris.

27. TULLI´s Wok med ris

Wokat

Wokade bambuskott med vitlök, champinjoner, ostronsås
och sesamolja.

28. Wokad Jordnötssås med ris
Wokad jordnötssås med morötter, lök och paprika.
---------------------------------------------------------------------------Antal + anger rättens styrka i normalfallet
-säg bara till om ni önskar något annat
Har ni behov av speciell kost (allergiker,
vegetarianer m.fl.) så har vi flera olika
alternativ att byta ut ingredienser m.m.
-säg till när ni beställer så fixar vi det.

DAGENS LUNCH
Lunchbuffé serveras vardagar 11.00-15.00
Det finns 3-4 varmrättsalternativ samt
wokade grönsaker att väla mellan.
Aktuell lunchmeny finns i restaurangen, på
vår hemsida och i vår app: ”Tullis Thai”.

Pris: 90:- inkl. dryck & kaffe

DRYCK & TILLBEHÖR

stenkullen

Läsk/Vatten/Lättöl 33cl burk

15:-

Ris-/Nudelportion

20:-

▪ TAKE AWAY

Extra satay/Stora vårrullar

20:-/st

Små veg. Vårrullar 6st

35:-

▪ LUNCHBUFFÈ

-Tips om lämpliga drycker till thailändsk
mat-kolla in vår hemsida

▪ SERVERING
▪ CATERING

Gå gärna med i vår facebookgrupp
"Tullis Thai" för nyheter och aktuell info

Thailändska köket har något att erbjuda alla. Alltifrån
heta curryrätter till milda men smakrika rätter och
influenser från såväl de olika landsdelarna som hela
Sydostasien. Variationen av olika förstklassiga råvaror
och kryddningar ger alla något att tycka om och maten
är dessutom nyttig. Vi tillagar maten på traditionellt vis
vilket vanligtvis innebär snabb upphettning i wokpanna
för att behålla smaker och få den rätta "krispigheten".

Mer om maten, kryddor, lämpliga drycker och
annat smått och gott finns i restaurangen eller på
hemsidan. Fråga oss gärna-vi berättar gärna mer
om rätterna, tillagning, råvaror och annat.

0302-22395
tullisthai.se
VÅRA ÖPPETTIDER:
VARDAGAR: 11-20

LÖR-/SÖN-/HELGDAGAR: 12-20

VÄLKOMNA!
1906

