
DAGENS LUNCH, tis-fre 11.00-14.00
Ring för information om dagens erbjudande,(exkl.dryck) 73:-
(inkl.dryck) 85:-

3 Ayam Lada Hitam 105:-  *
Wokad kyckling�lé, paprika, hemmagjord 
svartpepparsås, majs, morot, strimlad 
ingefära, grönsaker. Serveras med ris

4 Ayam Lemak Kunning (Gul curry ) 105:- * 
Wokad kyckling�lé, chili, lokala kryddor, 
charlottenlök, vitlök, citrongräs, gurkmeja 
och kokosmjölk. Serveras med ris.

5. Ayam Kapitan 105:- *
En traditionell rätt från Nyonya Melaka. Wokad
kyckling med färska kryddor, lök, citrongräs,
galangal, candelnut, och kokosmjölk, chilipasta,
räkpasta. Serveras med ris
6. Ayam Masak Paprik 107:-  *
Wokad kycklingfilé, lök, vitlök, ingefära, chili,
kicap manis, limeblad, , tomat, morot, minimajs,
brocc oli, med hemmagjord sås. Serveras med ris

7. Ayam Lemak Hijau (Grön curry) 105:-  *
Kycklingfilè, lokala kryddor citrongräs, chili, grönsaker,
kokosmjölk, serveras me ris.

8. Kung Poh Chicken/Pork med cashewnötter 107:- *
Wokad kyckling/fläsk med torkad chili, strimlad
ingefära, lök, paprika, salladslök, cashewnötter,
Kung Poh sås. Serveras med ris.

9. Kari Ayam 105:- *
Wokad kyckling, cocosmjölk, ingefära,
tamarind, chili, charlottenlök, citrongräs,
lokala färska kryddor, serveras med ris.

MALAYSISKA KÖKET

* kan även fås vegetarisk

NUDLAR RIS

10. Mee Goreng Mamak 102:-
Wokade nudlar, kyckling, sambal, ägg, morot,
salladskål, tomat

11. Singapore Char Mi 105:-
Wokade vercemili, räkor, fläsk, chili, vitlök,lök,
salladslök, soyasås, morot,svamp, färsk kål

12. Nyonya Special 102:-
Wokade äggnudlar, fläsk, kyckling, räkor,
minimajs, morot, paprika, lök, sambal,
soyasås, ägg

13.  Vegetariska nudlar 102:-
Wokade nudlar, minimajs, paprika, morot,
svamp, tofu, ägg, färsk kål

14. Penang Char Kuey Teow 105:-
Wokade platta risnudlar, räkor, soyasås,
vitlök, sambal, färsk kål

15. Nasi Goreng Pattaya 105:-
Wokat ris, omgivet av ägg. Räkor, fläskkött,
blandade grönsaker, sambal, svamp, gurkmeja

16. Nasi Goreng Kampung 102:-
Wokat ris, räkor, surimi, sambal, vitlök, svamp,
morot, salladslök

17. Malaysian Nasi Goreng 102:-
Wokat ris, soyasås, fläsk, räkor, ägg,
salladslök,blandade grönsaker

18. Nyonya Nasi Goreng 102:-
Wokat ris, sambal, fläsk, räkor, kyckling, ananas,
salladlök.

19.  Vegetariskt stekt ris 102:-
Wokat ris, ägg, minimajs, paprika, morot, svamp,
friterad tofu.

20. Nasi Goreng a la Melaka 102:-
Wokat ris, Kyckling, minimajs, paprika, ananas,
hemmagjord soyasås, och sambal

21. Små snacks
Vårrulle & Samosa, vegetarisk 10 stycken 49:-
Räk chips 120 gram 35:-
Dryck 16:-

Vill du ändra styrkan på din maträtt 
kan du göra det vid din beställning.
Var god ange om det �nns någon 
form av allergier vid beställningen.

Cocos Hut, Strandvägen 111, Lomma, 
040 - 618 88 80
info@cocoshut.se - www.cocoshut.se


