CƠM – RÄTTER MED RIS

ĂN CHƠI – FÖRRÄTTER

CHẢ NEM
Friterade vårrullar med glasnudlar,
kyckling, vildfångade räkor, rotfrukter
1.

79

GỎI CUỐN
79
Färska vårrullar med handskalade räkor MSC,
majskyckling, mango, mynta, risnudlar
2.

GỎI XOÀI
Mangosallad med rotfrukter, basilika,
gul lök, sesamfrön och jordnötter
a. majskyckling, b. räkor

89

ĐẬU PHỤ CHIÊN XÙ
Friterad silken tofu i frasigt täcke

69

4.

5.

CƠM RANG phở buljong
Stekt ris med ägg, vårlök, morötter,
majs och skärbönor
a. kycklingfilé b. tigerräkorASC
28.

Barn under 12 år, 99 kr

RAU MUỐNG XÀO TỎI
225
Wokad vattenspenat med oxfilé och vitlök.
En omtyckt grönsaksrätt som ingår i nästan
alla middagsmåltider i Vietnam
30.

31.

GÀ XÀO SẢ ỚT
Wokad kycklingfilé med citrongräs,
chili och färska grönsaker

169

VỊT XÀO CẢI LÙN
Grillad och wokad ankfilé med pak choi

189

33.

NEM CHUA
Fermenterad fläskfilé med balanserad
smak av söt, salt, sur
9.

All mat är lagad från grunden med råvaror

79

179

BÒ LÚC LẮC
235
Wokad oxfilé med pak choi, citrongräs, lök,
sesamfrön. Den här rätten är inspirerad från
det franska och kambodjanska köket där biffen
tillagas genom skakning i pannan.
34.

och fångster från hållbara bestånd.
CÁ CHIÊN GIÒN
Krispig guldsparid helfisk serveras med
kryddig fisksås.
36.

Vänligen fråga personalen om allergener
www.phobun.se

189

PHỞ & BÚN – NUDELRÄTTER
Dù đời có dang dở, nhưng ta vẫn ăn phở
PHỞ (Soppa)
179
Traditionell nudelsoppa med platta risnudlar,
böngroddar, lime och örter. Phở är en populär
street food som kan hittas i nästan varje
gathörn i Vietnam. Den serveras till frukost,
lunch, middag och som kvällsmat.
a. oxfilé b. Majskyckling
10.

PHỞ XÀO (ej soppa)
Wokade platta risnudlar med ägg,
böngroddar och grönsaker.
a. biff, b. kycklingfilé, c. tigerräkor ASC
20.

Barn under 12 år, 99 kr
BÚN BÒ NAM BỘ
169
Klassisk risnudelrätt från södra Vietnam med
wokad biff, gul lök och sesamfrö. Serveras med
jordnötter, sallad och örter.
21.

Barn under 12 år, 99 kr
MIÊN GÀ (Soppa)
179
Autentisk glasnudelsoppa från Hanoi.
serveras med majskyckling, shiitake-svamp,
böngroddar, örter och lime
12.

BÚN BÒ GÌO HEO (Soppa)
179
Klassisk nudelsoppa med runda risnudlar, biff,
fläsklägg, bananblomma, böngroddar och örter
13.

MÌ HOÀNH THÁNH (Soppa)
179
Vietnamesisk wontonsoppa serveras med
äggnudlar, gambasASC, pak choi och dumplings
av räkor, fläsk och Shiitake-svamp
14.

GỎI CUỐN
179
MSC
Färska vårrullar med handskalade räkor
,
majskyckling, mango, mynta, risnudlar

22.

BÚN CHẢ NEM
Friterade vårrullar med räkor, kyckling,
glasnudlar och rotfrukter

169

BÚN TÔM NƯỚNG SẢ ỚT
Grillade och lätt friterade tigerräkorASC
med citrongräs. Serveras med risnudlar,
sallad och jordnötter

179

23.

Vad är Phở?

15.

BÁNH XÈO
189
Frasigt vietnamesisk crêpe med
handskalade räkorMSC, fläsk, böngroddar,
grönsaker och örter
16.

169

Phở [föh] är den vietnamesiska
nationalrätten; en aromatisk och näringsrik
risnudelsoppa serveras med färska örter,
grönsaker och bordskryddor vid sidan av.
Tillägget av dessa örter och bordskryddor
tillför en ny dimension till rätten – en klick
chilisås för ett rus, fisksås för extra sälta
och lime för syrlighet.

08 – 20 66 99 | Tegnergatan 19
info@phobun.se

VEGETARISKA RÄTTER | DESSERT
CHẢ NEM förrätt | huvudrätt
79 | 169
Friterade vårrullar med glasnudlar, tofu,
gröna bönor, skogsöronsvamp, rotfrukter.
Serveras med risnudlar, jordnötter, sallad.
1.

GỎI CUỐN förrätt | huvudrätt 79 | 179
Färska vårrullar med tofu, mango,
mynta, sallad, gurka, morot, rostade lök
2.

4.

GỎI XOÀI

89

Mangosallad med rotfrukter, tofu, citrongräs,
rödlök, sesamfrön och nötter
ĐẬU PHỤ CHIÊN XÙ
69
Friterad silken tofu i frasigt täcke m. sojasås
5.

BÁNH XÈO
Frasigt vietnamesisk crêpe med tofu,
böngroddar, grönsaker och örter

189

PHỞ XÀO (ej soppa)
Wokade platta risnudlar med tofu, ägg,
böngroddar och grönsaker
Barnportion under 12 år 99 kr

169

16.

20.

28.

CƠM RANG

2cl

Nếp Mới 29% vodka

35

Mekhong 35% rum

35

Grönstedts XO cognac

40

Martell Cordon Bleu cognac

65

Le Reviseur Extra Old XO

40

Chivas 18 years whiskey

45

Aberlour 12 years whiskey

40

Johnnie Walker Black Label whiskey

35

Brugal Anejo rum

35

G Gin 46,2% gin

35

José Cuervo Especial tequila

35

DESSERT
KEM CHIÊN
85
Ekologisk pistageglass med frasigt täcke av
kokos- och majsflingor, chokladsås, vaniljrån
SORBET/GLASS per kula (2 kulor/60)

35

LOKAL OCH EKOLOGISK

Mango sorbet, kokosglass, Hasselnötglass
179

Stekt ris med tofu, ägg, vårlök, morötter, majs
och skärbönor. Barnportion under 12 år, 99 kr
RAU MUỐNG XÀO TỎI
185
Wokad vattenspenat med tofu och vitlök.
En omtyckt grönsaksrätt som ingår i nästan
alla middagsmåltider i Vietnam.
30.

SPIRITS

CÀ PHÊ SỮA ĐÁ
45
Vietnamesiskt iskaffe med kondenserad mjölk,
kan även serveras varmt. Fransk inspirerad
espresso som blev en succé i Vietnam.
TRÀ THÁI NGUYÊN
35
Vietnamesiskt te från provinsen Thai Nguyen

08 – 20 66 99 | Tegnergatan 19
info@phobun.se

