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SMÅRETTER
HUSETS VÅRRULLER (SO/G [hvete]) 
Med grønnsaker og sweet chili-dipp.
Vegetarisk kr 98

KIMCHI BAO BUNS (G [hvete]/SF/SO)
Med ribbe, kimchi-saus og grønnsaker.  
Eller and, grønnsaker og hoisinsaus. 2 stk. kr 129

DUCK WRAP (G [hvete]/SO/SF) 
Pannekake med sprø and, grønnsaker, thaiurter  
og husets hoisinsaus. 1 stk kr 138

FRITERTE LAKSETÅRN (F/SO/SF/E/M)
Lakseruller med avocado og smøreost i tempura,  
med teriyaki, chilimajo og karse. 2 stk. kr 89

THAI CHICKEN SATAY (P/SO/SF)
Marinert kyllingspyd med nøttedip, koriander  
og myntesalat kr 96

GREEN TRIP SALAD (N/SK/SO/B)
Bladsalat med scampi og kamskjell, ristede 
cashewnøtter, koriander, cashewdressing,  
chili og solsikkefrø kr 178
Vegansk alternativ kr 118 

SUSHI/SASHIMI
SUSHI & SASHIMI COMBO (F/SO/SF/SK/G/E)
To type makifusion (12 stk.) med urter, chili og 
unagisaus i kombinasjon med sashimimix (12 stk.)  
av laks, tunfisk, scampi, kamskjell i ponzusaus kr 395

SASHIMI COMBO (F/SO/SF/SK)
Sashimikombinasjon med laks, tunfisk,  
scampi og kamskjell i ponzusaus. 18 stk. kr 239

MAKIFUSION TUNA (E/G/SK/F/SF/SO/SK) 
Crispy makiruller med tunfisk, urter, chili  
og husets unagisaus. 6 stk. kr 139

MAKIFUSION LAKS (E/G/SK/F/SF/SO) 
Crispy makiruller med laks, urter, chili  
og husets unagisaus. 6 stk. kr 139

MAKIFUSION SCAMPI (E/G/SK/F/SF/SO) 
Crispy makiruller med scampi, urter, chili  
og husets unagisaus. 6 stk. kr 139



HOVEDRETTER
CRISPY DUCK (G [hvete]/SO/SF) 
Sprø og mør and med thaiurter, husets hoisinsaus  
og tynne pannekaker. Signaturrett kr 295 
 
BEEF THAI WAY (B/SO)
Grillet indrefilet med wok-grønnsaker,  
østerssopp, østerssaus og ris kr 245

DAGENS GREEN CURRY (SK/F/SO/SF/B) 
Sjømat eller kjøtt med kokosmelk, grønnsaker  
og kokosris. Glutenfri. Kan serveres vegansk kr 189

PAD THAI (E/P/F)  
Woknudler med grønnsaker, koriander, nøtter og chili.
Glutenfri. Valgfritt med kylling, beef, scampi (SK). 
Valgfritt vegetar med tofu/egg (SO/E/P)  
eller vegansk med tofu (SO/P)  
kr 198

DESSERT
HOT SJOKKOFONDANT 
(E/G [hvete]/M/N [spor av nøtter])
Med mørk sjokolade og vaniljeiskrem kr 128 

YUZU-SORBET
Vegansk kr 69

BRUNOSTISKREM (M/E)
kr 74

ALLERGENER
Gluten (G), Melk (M), Egg (E), Soya (SO), Nøtter (N), 
Peanøtter (P), Lupin (L), Selleri (S), Sennep (SE), Sesamfrø 
(SF), Sulfitter (SU), Skalldyr (SK), Fisk (F), Bløtdyr (B)
Vennligst si ifra om eventuelle allergier.


