
småreTTER
Friterte gresshopper ..................... 59,-
Thai-gresshopper med soyasaus
Inneholder: Soya

Edamamebønner     ........................ 49,-
Inneholder: Soya

10 friterte kyllingvinger ............. 89,-
Med teriyakisaus
Inneholder: Gluten av hvete, soya, sesam

Vårull enkel       .............................. 39,-
Vårull med kylling, grønnsaker og 
glassnudler. Kan også fås vegansk 
Inneholder: Gluten av hvete 

Tempura kongereker ..... pr stk. 19,- 
Inneholder: Skalldyr og gluten av hvete

fra friTYReN
Vårullmeny       ............................  129,- 
To vårruller serveres med søtsur-
saus, salat og ris. Kan fås vegansk
Inneholder: Gluten av hvete, sennep og melk

Tempura kongereker ................. 159,-
Syv tempura kongereker med ris, 
salat og søtsur-saus
Inneholder: Gluten av hvete, skalldyr, sesam

Crispy duck ................................... 189,-
Med grønnsaker og ris. Velg 
mellom brun saus eller andesaus
Inneholder: Gluten av hvete, sennep og melk

supper
Wontonsuppe .................................. 85,- 
Kinesisk kraftsuppe med kylling 
innpakket i pastaplater
Inneholder: Egg, Gluten av hvete, sesam

Tom Yum       ..................................... 99,- 
Sterk, syrlig thaisuppe med kylling, 
scampi, sjampinjong og limeblad
Inneholder: Fisk og skalldyr

Phở .............................. 99,- | 135,-| 169,- 
Vietnamesisk biffnuddelsuppe.
Serveres kun lørdag og søndag til kl 
20.00. Suppen må varmes opp hjemme

vegeTarreTTer
Vegetar vårullmeny       ........... 129,-
Med salat, ris og søtsursaus
Inneholder: Soya og gluten av hvete

Vegetar stekt ris       ................... 129,- 
Serveres med egg og grønnsaker
Inneholder: Egg, soya og gluten av hvete

Vegetar nudler        ..................... 129,-
Serveres med grønnsaker
Inneholder: Bløtdyr og gluten av hvete

spesialreTTer
Phat Kaphrao       .......................... 149,-
Kylling med basilikum og løk. 
Serveres med ris
Inneholder: Gluten av hvete, bløtdyr

Red Curry          ................................. 159,-
Thai inspirert karri med kylling og 
grønnsaker. Serveres med ris

Green Curry           ............................ 159,-
Thai inspirert karri med kylling og 
grønnsaker. Serveres med ris

Stekt ris        ...................................... 149,-
Med scampi, kylling, egg og 
grønnsaker
Inneholder: Egg, soya og skalldyr

Okse og kylling 
i Thai/karrisaus        ..................... 169,-
Fyldig saus med med kokos, karri-
paste, urter, sitrongress og chilli
Inneholder: Peanøtter og sennep

Okse og kylling i 
chillipeppersaus         .................... 169,-
Stekt med soyabasert peppersaus 
og chilli
Inneholder: Soya og gluten av hvete

Kylling eller oksekjøtt 
i chilli og sitrongress         ........... 169,-
Serveres med agurk, ris, syltede 
gulrøtter og rettich

NUDELRETTER
Bun Bo Xao        ................................ 169,- 
Risnudler med oksekjøtt, vårull, 
friske grønnsaker, peanøtter og 
fiskesaus
Inneholder: Gluten av hvete, peanøtter og fisk

Pad Thai                ............................ 179,-
Stekte risnudler med kylling, scampi, 
egg, grønnsaker, koriander og lime
Inneholder: Egg, gluten av hvete, skalldyr, fisk 
og bløtdyr
 
Stekte nudler .................................. 159,-
Velg mellom kylling, okse eller 
svin. Stekes med grønnsaker og 
østerssaus 
Inneholder: Bløtdyr og gluten av hvete

Nudler Deluxe ................................. 169,-
Stekes med kylling, biff, svin, 
scampi, grønnsaker og østerssaus
Inneholder: Bløtdyr og gluten av hvete

wok-reTTer
Kylling, biff eller svinekjøtt .... 159,- 
Kongereker .................................... 169,- 
Vegetar med Tofu ........................ 159,- 
Deluxe  ............................................. 179,-
Kylling, biff, svin og kongereker 

Velg saus etter ønske:
Chopsueysaus Mørk soyabasert 
saus med tomat
Inneholder: Soya og gluten av hvete

Peppersaus Mørk soyasaus med 
pepperkorn
Inneholder: Soya og gluten av hvete

Karrysaus Fyldig saus med karry, 
kokos og peanøtter
Inneholder: Peanøtter

Hoisinsaus Saus av fermentert 
chilli og soyabønner
Inneholder: Soya, sesam, gluten av hvete 

Kinesisk brun saus
Hjemmelaget mørk soyasaus med 
smak av ingefær og hvitløk
Inneholder: Soya og gluten av hvete

Sichuansaus Basert på søtchilli-
saus med flere ulike typer chilli
Inneholder: Soya og gluten av hvete

Søtsursaus Hjemmelaget søtsur-
saus med ferske epler, ananas, 
appelsin og sitron

TAKE AWAY MENY
Telefon 38 02 99 77
leskitchen.gomad.no/takeaway 
eller foodora.no

Pommes frites ............................ 29,-
Ekstra cashewnøtter .............. 29,- 
Inneholder: Cashewnøtter 
Ris ................................................... 29,-
Ekstra grønnsaker ................... 29,-
Ekstra kjøtt ................................ 49,-

EKSTRA

HUSK DRIKKE!
Coca-Cola • Coca-Cola uten sukker

Fanta • Sprite• Olden • Eplemost
 0,33l kr 49,-



Bestill gjerne take away!
Telefon 38 02 99 77 • leskitchen.no eller foodora.no

VI HAR STUDENTRABATT
Studenter får 20% på alle våre retter 

*gjelder ikke take away via Foodora

«Phở» Vietnamesisk biffnudelsuppe
Liten: 99,- | Medium: 135,- | Stor: 169,-

weekendspesial
Serveres kun lørdag og søndag frem til kl 20.00

TOLLBODGATA 2 • KRISTIANSAND • LESKITCHEN.NO


