TAKE AWAY
Förrätter
1. GỎI CUỐN/2ST

13. BÁNH XÈO

Färska sommarrullar fyllda med
risnudlar & asiatiska örter. Krispig
sallad, jordnötter & vietnamesiska sås.
(hoisinsås)

Knaprig vietnamesisk pannkaka med
färska asiatiska örter & sallad. Med
fisksås, jordnötter, kyckling & räkor
(Gà & Tôm).

Välj mellan: Räkor (Tôm) 60 kr Kyckling
(Gà) 60 kr Vegetarisk (Chay) 60 kr

140 kr

3. GỎI TRỘN
Papayasallad med morot, mango,
färska örter & malda jordnötter.
Välj mellan: Biff (bò) 80 kr Räkor
(Tôm) 80 kr Kyckling (Gà) 60 kr

2. CHẢ GIÒ
Friterade vårrullar med
sweet chilisås
Välj mellan: Skaldjur (Hải
Sản) 60kr Vegetarisk
(Chay). 60kr

4. BÁNH MÌ THỊT
Baguette med kolgrillat kött, pickles,
färska örter och special sås
Välj mellan: Entrecote (Bò) 90 kr
Fläsk (Heo) 90 kr Kyckling (Gà) 90 kr

14. BÚN CHẢ GIÒ
Friterade skaldjursvårrullar,
jordnötter, risnudlar
Färska asiatiska örter med fisksås.
130 kr

15. BÚN THỊT CHẢ GIÒ
Risnudlar med färska asiatiska örter
& friterade skaldjursvårrullar,
marinerad i citrongräs, jordnötter &
fiskås.
Välj mellan: Entrecote (Bò) 140 kr
Kyckling (Gà) 130 kr / Tofu (Đậu hủ)
120 kr

16. HỦ TIẾU XÀO
Risnudlar med böngrodor, färska
asiatiska örter, jordnötter & ägg.
Välj mellan: Räkor (Tôm) 140 kr /
Kyckling (Gà)
130 kr

17. THỊT XÀO LÁ QUẾ

HUVUDRÄTTER
11. CƠM THỊT NƯỚNG
Kolgrillat kött, marinerad med
citrongräs & vitlök. Serveras med ris,
ägg, pickles & vietnamesisk sås.
(fisksås)
Välj mellan: Fläskkarré (Heo) 130 kr
Kyckling (Gà) 130 kr Entrecote (Bò)
140 kr

Wokat kött med söt basilika & färska
grönsaker med ris (Starkt)
Välj mellan: Oxfilé (Bò) 140 kr Kyckling
(Gà) 130 kr Räkor (Tôm) 140 kr Tofu
(Đậu hủ) 120 kr

18. PHỞ

21. GÀ CHIÊN BỘT

Nudelsoppa med färska asiatiska
örter.

Panko-friterad kyckling med
sweet & sour dip sås. Serveras
med krispig sallad och ris.

Välj mellan: Biff (Bò) 140 kr
Kyckling (Gà) 130 kr

19. CƠM CHIÊN
Stekt ris med ägg, majs, morötter,
purjolök, paprika och gräslök.
Välj: Räkor (Tôm) 140 Kr kyckling
(Gà) 130 kr

120 kr

22. FLOATING SAIGON
TESTER 1
Ett urval av vietnamesiska smaker, fyra
smårätter: friterade skaldjursvårrullar,
färska sommar vårrullar med räkor,
kolgrillat räkor lindade med bacon,
entrecote, jordnötter & fisksås.
180 kr

20. THỊT NƯỚNG THAN
Kolgrillat kött med risnudlar, jordnötter. Serveras med kryddig
BBQ-sås & vår hemmagjorda sås med fisksås.
Välj mellan: Entrecote (Bò) 140 kr Kyckling (Gà) 130 kr
Fläsk (Heo) 130 kr Räkor lindade med bacon (Tôm) 140 kr

24. FLOATING SAIGON TESTER 2
Papayasallad med räkor, morot, mango, färska örter & malda jordnötter.
Knaprig vietnamesisk pannkaka med kyckling och räkor, färska asiatiska örter & sallad. Med fisksås.
Kolgrillat entrecote, marinad i citrongräs och vitlök serveras med ris, ägg, pickles & vietnamesisk sås.
320 kr

Har du någon allergi eller undrar något om maten så fråga gärna våran
personal, så hjälper dom er!

www.floatingsaigon.com, Telefon: 031-3316868

