Allergiguide
Vi på Thai Silk är medvetna om hälsoriskerna med matallergier. Vi har därför tagit fram denna allergiguide
som hjälp för våra gäster med allergier eller överkänslighet. Vissa allergener kan vi inte garantera trots att
vi inte tillsätter dem vid tillagning. Jordnötter till exempel används i ett fåtal rätter men eftersom vi maler
jordnötter, som då blir luftburna, kan det finnas spår av dem i restaurangen. Extremt allergiska gäster
bör alltid informera personalen för att undvika korskontaminationer och eventuella fel i menyn.

Barbecue buffé				Curry				Fisk				Gluten				Laktos 			Nötter			Skaldjur				Soja				Ägg
Vegetariska vårrullar																				X																																						
Thailändska vårrullar																			X																															X					
Friterad kyckling																							X																													 		 						
Friterade räkor																								X																							X						 		 							
Krabbfisk																												X																													 		 						X
Kyckling jordnötssås						X																						X**							X**						X***												
Barbecuesås																			X***																				 X***					X***						X							
Chili- & koriandersås																																																										
Ingefärasås																																																		X***						X							
Skaldjursås																				X																							X***					X								X							
Vitlökssås																																																																		
Currysås															X							X																														X***												
Jordnötssås													X																						X								X							X***												
Sötsur sås																																																																		
Sweet chilisås																																																															
Dressing																																					X								 																				X
Mjukglass																																				X																	 					 X(sojalecitin)

Meny 1 & 2 								Curry				Fisk				Gluten				Laktos 			Nötter			Skaldjur				Soja				Ägg
Thailändska vårrullar																			X																															X					
Scampisoppa																			X																														X													
Kyckling röd curry							X 						X*																													X***											
Fläskfiléspett											X																					 X**							X**					 X***											
Grönsaker thai stil														X*																												 X*							X*						
Kyckling palmblad																																													X								X				 		
Tigerräkor mango																																						X*						X															

Förrätter										Curry				Fisk				Gluten				Laktos 			Nötter			Skaldjur				Soja				Ägg
0 Vegetariska vårrullar																		X																																						
1		Thailändska vårrullar																	X																															X				 		
2		Scampirullar																								X																							X													
3		Mangosallad																	X																 							X*																				
4		Kyckling palmblad																																											X								X				 		
5		Oxfilésallad																		X																							X*																					
6		Kycklingspett									X																						X**							X**					 X***												
11 Scampisoppa																	X																														X															
12 Kycklingsoppa																X																														X															
13 Kycklingsoppa 														X																																													

Varmrätter								Curry				Fisk				Gluten				Laktos 			Nötter			Skaldjur				Soja				Ägg
17 - 20
22 - 25
26 - 29
31 - 34
37 - 40
41 - 46

Satayspett								X																					 X**							X**					 X***											 		
Grön curry							X						 X*																												 X***											 		
Röd curry								X			 				X*																													X***											 		
Brun curry							X			 				X*																						X							X***													
Gul curry									X			 				X*																													X***											 		
Stark basilika																			X(krabbfisk) 															 		X*						 X*			 X(krabbfisk)

X* Kan beställas utan

X** Endast i såsen (kan beställas utan)

X*** Kan finnas spår av ämnet

Curry består av många kryddor (chili, citrongräs, galangal, kaffirlime, kanel, räkpasta, schalottenlök, tamarind, vitlök)
Soja innehåller en liten mängd gluten

Allergiguide
Nudlar & ris							Curry				Fisk				Gluten				Laktos 			Nötter			Skaldjur				Soja				Ägg
47		Äggnudlar kyckling																		X										 		 																			X*					X		
48		Risnudlar kyckling																																		X*														X*					X*
49		Stekt ris räkor																																													X														X*

Vegetarisk 								Curry				Fisk				Gluten				Laktos 			Nötter			Skaldjur				Soja				Ägg
50		Äggnudlar grönsaker																	X										 		 																			X*					X		
50b Risnudlar grönsaker																																																X*				 X*
51		Grönsaker thai stil												X*																													X*						 X*							
52		Tofu röd curry								X						 X*						X(tofu)																			 X***					 X(tofu)			 		

Kockens val							Curry				Fisk				Gluten				Laktos 			Nötter			Skaldjur				Soja				Ägg
53 Kyckling ananas																																																										
54 Kyckling ingefära																																										X*					

X*						

55		Kyckling cashewnötter																																X*						X*							X*						
55b Vitlöksmarinerad kyckling																																				X								X							
56 Vitlöksmarinerad oxfilé																																						X								X							
57 		Vitlöksmarinerade tigerräkor																																		X								X							
58		Kyckling palmblad																																										X								X				 			
59		Friterad kyckling																				X																													 		 							
60		Friterade räkor																					X																							X						 		 							
61		Järnplanka oxfilé												X																														X								X							
62		Järnplanka tigerräkor									X																														X								X							
63		Lättfriterad laxfilé												X							X																																						
64		Havstallrik																	X							X																							X								X					 X(krabbfisk)
65		Tigerräkor mango																																			X*						X															

Kontinental							Curry				Fisk				Gluten				Laktos 			Nötter			Skaldjur				Soja				Ägg
71		Grillad kyckling														X*														X**														X*							X*					X**
72		Grillad oxfilé																X*														X**														X*							X*					X**
73		Mixade grillspett						X							X*														X**														X*							X*					X**

Barnens rätter				Curry				Fisk				Gluten				Laktos 			Nötter			Skaldjur				Soja				Ägg
81		Äggnudlar kyckling																		X										 		 																			X*				 X		
82		Friterad kyckling																				X																													 		 							
83		Kycklingspett & ris					X																						X**							X**					 X***												 		
84		Friterade räkor																					X																							X						 		 							
85		Spett bearnaisesås					X																																					X***											 X**

Desserter										Curry				Fisk				Gluten				Laktos 			Nötter			Skaldjur				Soja				Ägg
91		Friterade bananer																			X								X									 		 																			
92		Glass chokladsås																												X																													
93		Mjukglass																																	X																							X(sojalecitin) 		
94		 Dessertbuffé - fråga personalen		 							?								?								?		 		 											?						?
95		Ananasglass																															X								X***																			X***
96		Chili choklad																															X								X***																			 		

X* Kan beställas utan

X** Endast i såsen (kan beställas utan)

X*** Kan finnas spår av ämnet

Curry består av många kryddor (chili, citrongräs, galangal, kaffirlime, kanel, räkpasta, schalottenlök, tamarind, vitlök)
Soja innehåller en liten mängd gluten

