Real Comida Tailandesa
. ENTRADAS .

Rolinho Vietnamita (2 peças) - R$ 16
Vegetariano: Rolinho de massa de arroz frito na hora recheado com macarrão
de feijão (noodle glass), inhame, cenoura, shitake, no molho de pimenta doce.

Kuai Tiau Lui Suang (2 peças) - R$ 25
Vegetariano: Rolinho de massa de arroz com cogumelo shitake, hortelã, tofu,
alface e pepino, no vinagrete de cenoura e pimenta doce.
Original: O mesmo rolinho, porém com porco e sem cogumelos nem tofu.

Tung tong (4 peças) - R$ 35
Trouxinha frita com pimenta do reino, alguma cenoura e muito camarão.

. REFEIÇÕES .

Pad Thai
Macarrão de arroz com nirá (broto de alho), broto de feijão, ovo, cebola,
tamarindo, açúcar de palmeira, amendoim e molho de ostra.
Frango: R$ 36

Porco: R$ 38

Camarão: R$ 48

Vegetariano: R$ 38 - Tofu e “molho de ostra veg.” - de cogumelos.

Pad Kaprao
Descubra porque esta é uma das refeições mais populares da Tailândia.
Salteado com alho, manjericão, cenoura, vagem, molho de ostra
(ou de cogumelo). Acompanha arroz jasmim, ovo estrelado com gema mole
(ou dura, se pedir) e pepino. Escolha o nível de pimenta: nenhum, fraco, médio,
forte ou tailandês!
Frango: R$ 34

Porco: R$ 38

Camarão: R$ 46

Vegetariano: R$ 37 - com tofú

Tom Kha
Ensopado com leite de coco, cogumelo paris, capim limão e galangal
(raiz aromática). Acompanha arroz.
Vegetariano:: R$ 38 - com tofú

Frango: R$ 38

Camarão: R$ 46

Tom Yam Kai - R$ 38
Ensopado cítrico com frango, cogumelo paris, folhas de limão kaffir,
capim limão,limão, tomate e galangal. Acompanha arroz. Informe o nível de
pimenta!

Kao Mu Deng - R$ 38
Lombo de porco no molho vermelho com canela e gergelim, sobre o arroz
jasmim. Acompanha pepino, ovo cozido e molho de pimenta.

Curry verde
Feito na pimenta verde, entre outras especiarias. Leva leite de coco, abobrinha,
ovo estrelado com gema mole (ou dura, se pedir) e arroz jasmim. Escolha
pimenta média ou forte (fraca não tem).
Frango: R$ 34

Porco: R$ 38

Camarão: R$ 46

Vegetariano: R$ 37- com tofú

Curry vermelho
Parecido com o curry verde. A diferença é a pimenta vermelha e a pasta
de camarão. Leva leite de coco, vagem, cenoura, ovo estrelado com gema
mole (ou dura, se pedir) e arroz jasmim. Escolha pimenta média ou forte.
Frango: R$ 34

Porco: R$ 38

Camarão: R$ 46

Prato Infantil
Arroz jasmim misturado com ovo, cenoura, vagem, shoyu e molho de ostra.
Vegetariano / Frango / Porco: R$ 22

Camarão: R$ 32

. BEBIDAS e DOCES

Chá gelado da casa - R$ 5
Yen: chá preto com leite, açúcar e flor de laranja
Verde: puro e sem açúcar
Hibisco: com ou sem açúcar

Refrigerante (lata) - R$ 6
Coca-cola (normal e zero), Guaraná Antártica (normal e zero), Ice Tea Liptus,
Schweppes (Tônica e Citrus).

Mate - R$ 5
Água - R$ 3.50
Café
Nespresso R$ 7
Mocattto R$ 4

Cerveja (long neck) Heineken, Bud e Stella - R$ 8
Cerveja artesanal (600 ml)
Paquetá Golden Ale / PAquetá Weiis (trigo)/ Noi Pilsen Premium
Pai pra Filho Belgium Ale /Belgium IPA - R$ 30

Panda Brownie - R$ 7

- R$ 25

