
Öppettider

Lunchbuffé
mån-fre 11.00 - 14.00

Lunchpris
Take away *
Student & pensionär

95kr
85kr
75kr

www.thaipankam.se

11.00-20.00
15.00-20.00

Vardagar
Helger

Välj bland flera färdiglagade rätter. 
Måltidsdryck, vatten samt kaffe ingår. 

* ej inklusive dryck.

Välkomna till det sunda, 
smakrika Thailändska köket. 
Göteborgsvägen 3 i Lerum.
Pan Kam, grundades 2003 

och betyder guldfat på Isaan/thai. 

0302 - 10011

Sawadee

Welcome
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Ring oss på 0302-10011

30. Laab Med ris           150 150 150 150 150 150
Sallad med valfritt kött, röd lök,
purjolök, färsk koriander, 
långbladig koriander, mald chili,
citron, khao neow och mynta.
Specialrätt

32. Suppängtaad Med ris          150 150 150 150 150 150
Friterat valfritt kött eller
ditt val av grönsaker 
med sötsur sås.
Specialrätt.
Rekommenderas för barn

34. Padd kiemao           105 105 100 100 125 125
Wokade risnudlar, morot, purjolök,
broccoli, thaibasilika
med ostronsås och färsk chili.

35. Padd mámá           105 105 100 100 125 125
Äggnudlar wokade i färsk chili
med morot, paprika, broccoli, 
purjolök, ostronsås, soja 
och helig basilika. 

39. Kycklingvingar Med ris          105   -     -     -    -    -
Friterade kycklingvingar, med sötsur sås.

40. Yam zäbb Med ris          150 150   -   150   -   150
Friterat valfritt kött, rekommenderad
med kyckling, morot, gul och röd lök, 
citron saft, fisksås, färsk koriander, 
långbladig koriander, salt, rostad chili 
och rostad kaow neow.
Specialrätt

41. Kaowpadd baij grapaow         105 105 100 100 125 125
Stekt ris med valfritt grovhackat kött,
gul lök, paprika, brytbönor, färsk chili, 
vitlök, thaibasilika och ostronsås.
Med ris

42. Milias favorit           100 100 100 100 100 100
Ägg- och risomelett, gul lök, tomat, 
morot och fisksås.
Rekommenderas för barn

43. Padd pedd namm ma’ naow    105 105 100 100 125 125
Mycket het wok med soltorkad 
chili peppar i vitlök, thaibasilika, 
röd spansk peppar, limeblad, 
citron/lime saft efter säsong, 
fisksås och ostronsås.

Vi erbjuder catering!
Copyright © Pan Kam Thai Take Away AB 2019

Thai Pan Kam Lerum
take away restaurang

Välkomna
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= Specialrätt  

Priserna avser avhämtning
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     = Innehåller Gluten. Övriga rätter 
kan innehålla spår av gluten.
Allergiker? Fråga oss gärna 
vad maten innehåller! 

G
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www.thaipankam.se
Ring oss på 0302-10011

1. Panäng Med ris           105 105 100 100 125 125
Gryta med Panäng curry, morot, 
kålrot, blomkål, gul lök,
kokosmjölk och limeblad.

2. Gängpedd namai Med ris          105 105 100 100 125 125
Gryta med röd curry, morot, 
bambuskott, kokosmjölk,
limeblad och helig basilika.

3. Padd king Med ris           105 105 100 100 125 125
Wokad ingefära, champinjon, broccoli, 
purjolök, morot, gul lök, paprika, 
kålrot och minimajs med ostronsås.

4. Padd pedd baij grapaow           105 105 100 100 125 125
Wokade squash, gul lök, brytbönor, 
bambuskott, paprika med färsk chili, 
vitlök, thaibasilika och ostronsås.
Med ris

5. Padd preowan Med ris           105 105 100 100 125 125
Wok med sötsur sås, paprika, 
gurka, tomat, ananas, gul lök 
och cashewnötter.

7. Satay Med ris           105    -     -     -    -    -
Kycklingspett med ris, jordnötssås 
och liten sallad.
Rekommenderas för barn

8. Padd pack roam mitt          105 105 100 100 125 125
Wokade grönsaker i ostronsås,
morot, paprika, kålrot, gul lök, 
broccoli, vitkål och minimajs, 
med eller utan cashewnötter. Med ris

9. Padd thai            105 105 100 100 125 125
Wokade risnudlar, ägg, morot, vitkål, 
vitlök, och purjolök, toppat med 
krossade jordnötter.

10. Kaowpadd           105 105 100 100 125 125
Stekt ris med ägg, gul lök, ärtor, 
morot, purjolök, paprika, tomat.
Rekommenderas för barn

11F. Phaapea moo            -    105    -     -     -     - 
Våra hemmagjorda thailändska 
vårrullar med fläsk, serveras med 
sötsur sås och liten sallad, 
med eller utan ris. 

11V. Phaapea pack             -      -    100    -     -     - 
Vegetariska vårrullar, serveras med 
sötsur sås och liten sallad, 
med eller utan ris. 
Rekommenderas för barn

13. Padd mee leung           105 105 100 100 125 125
Wokade äggnudlar med ägg, morot, 
vitkål och purjolök.  
Rekommenderas för barn

14. Gäng keao wan Med ris           105 105 100 100 125 125
Gryta med grön curry, kokosmjölk, 
helig basilika, brytbönor, squash, 
ärtor och blomkål.

16. Thom yam       Nationalrätt       105 105 100 100 125 125
Soppa med kokosmjölk, citrongräs, 
limeblad, tomat, champinjoner 
och färsk koriander. Med ris

19. Masaman Med ris           105 105 100 100 125 125
Gryta med masamancurry, morot,
gul lök, kokosmjölk, potatis 
och jordnötter. 

20. Gäng garri Med ris           105 105 100 100 125 125
Gryta med gul curry, kokosmjölk, 
potatis och morot.
Rekommenderas för barn

21. Pan Kam gryta Med ris          105 105 100 100 125 125
Gryta med röd curry, morot,
bambuskott, kokosmjölk, broccoli, 
blomkål, kålrot, ärtor, squash
och helig basilika.

23. Padd prick gäng däng          105 105 100 100 125 125
Wok med röd curry, kålrot, brytbönor, 
paprika, squash, blomkål, morot, 
limeblad och helig basilika. Med ris

Då vi är måna om moder jord tar vi 
2 kr per order för plastpåsar.

Priserna avser avhämtning

     = Innehåller Gluten. Övriga rätter 
kan innehålla spår av gluten.

Extra ris, kycklingspett, vårrulle, 
chili, såser, cashewnötter etc. = 20 kr
Copyright © Pan Kam Thai Take Away AB 2019

Antal  = styrka  = Favoriter  

= Glutenfri  GF
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Thai Pan Kam Lerum

Priserna avser avhämtning


