
AVHÄMTNING (ris och äggnudlar ingår) 
   🌶  stark 
   🌶  🌶  🌶  samtliga rätter går att välja med styrkenivå ett till tre 

KYCKLING

6. Kycklingfilé och grönsaker i kokosmjölk  

      A. med rödcurry      🌶                  B. med gröncurry  🌶  🌶  89 kr

7. Wokad kycklingfilé med grönsaker    

      A. med cashewnötter 🌶               B. utan cashewnötter 🌶 89 kr

8. Wokad kycklingfilé med lök, paprika och basilika  🌶                                                                          89 kr

9. Kycklingfilé på spett med jordnötssås   89 kr

10. Friterad kycklingfilé med sötsur sås 89 kr

11. Panerad kycklingfilé i sötsur sås och grönsaker 89 kr

12. Stekt kycklinglårfilé med fem kryddor  🌶 89 kr

13. Stekt kycklinglårfilé med teriyaki sås  🌶 89 kr

BIFF

14. Biff och grönsaker i kokosmjölk  

      A. med rödcurry      🌶                    B. med gröncurry  🌶  🌶 95 kr

15. Wokad biff med grönsaker  🌶                                     95 kr

16. Wokad biff med lök, paprika och basilika  🌶 95 kr

17. Wokad biff och grönsaker i Szechuan sås 🌶 95 kr

18. Wokad biff med bambuskott 🌶                                   95 kr

FLÄSK

20. Fläskkött och grönsaker i kokosmjölk  

      A. med rödcurry      🌶                   B. med gröncurry  🌶  🌶 99 kr

21. Wokat fläskkött med grönsaker  🌶         99 kr

22. Fläskkött på spett med jordnötssås      99 kr

23. Friterat fläskkött med sötsur sås. 99 kr

FÖRRÄTTER

1. Hemlagad vårrulle med sötsur sås        40 kr

2. Vegetariska vårrullar med sötsur sås  40 kr

3. Räkchips med sötsur sås 20 kr



JÄTTERÄKOR & SKALDJUR

24. Jätteräkor och grönsaker i kokosmjölk  

      A. med rödcurry      🌶                    B. med gröncurry  🌶  🌶 129 kr

25. Wokade jätteräkor med grönsaker 🌶                                  129 kr

26. Jätteräkor på spett med tamarindsås  🌶 129 kr

27. Friterade jätteräkor med sötsur sås.  129 kr

28. Panerade jätteräkor med sötsur sås 129 kr

29. Wokade blandade skaldjur med grönsaker  🌶 129 kr

ANKA
30. Ankbröst och grönsaker i kokosmjölk  

      A. med rödcurry      🌶                    B. med gröncurry  🌶  🌶

119 kr

31. Wokat ankbröst med grönsaker 🌶   119 kr

32. Friterat ankbröst med sötsur sås/ hoisin sås  119 kr

SMÅRÄTTER
33. Tre små rätter 


       A. Kycklingfilé och grönsaker i rödcurry 🌶 


           Wokad biff och grönsaker 🌶 


           Friterad kycklingfilé med sötsur sås  


       B. Kycklingfilé och grönsaker i rödcurry 🌶 


           Wokad biff och grönsaker 🌶 


           Friterade jätteräkor med sötsur sås

115 kr


                                       

         


          120 kr

34. Fyra små rätter


      Kycklingfilé och grönsaker i rödcurry 🌶        


      Wokad biff med grönsaker 🌶 


      Friterad kycklingfilé med sötsur sås

      Friterade jätteräkor med sötsur sås    

129 kr



RIS & NUDLAR

35. Stekta risnudlar (Pad Thai)  🌶  

       A. med jätteräkor, kycklingfilé, ägg    

      B. med kycklingfilé och ägg

 110 kr

 100 kr

36. Stekta äggnudlar med jätteräkor, kycklingfilé, ägg och purjolök 🌶 110 kr

37. Stekt ris med jätteräkor, kycklingfilé, ägg och purjolök                                                     

      A. Vit - med lite sesame olja

      B. Röd - med Tom Yum paste 🌶 


      C. Gul - med rödcurry 🌶

110 kr

VEGETARISKA & VEGAN

49. Tofu och grönsaker i kokosmjölk

      A. med rödcurry 🌶                 B. med gröncurry 🌶  🌶 95 kr

50. Wokad tofu och grönsaker 🌶  95 kr

51. Friterade tofu och grönsaker med sötsur sås                                                               95 kr

52. Stekt tofu med teriyakisås 95 kr
53. Stekta risnudlar, tofu, purjolök och jordnötter  

      A. med ägg                             B. utan ägg 100 kr

54. Stekta äggnudlar, tofu, ägg och grönsaker 100 kr
55. Stekt ris med tofu och grönsaker

      A. med ägg                             B. utan ägg 100 kr

BARNMENY

56. Kycklingfilé på spett med pommes frites/ ris   55 kr

57. Friterad kycklingfilé med pommes frites/ ris 55 kr

58. Fläskkött på spett med pommes frites/ ris 55 kr

59. Jätteräkor på spett med pommes frites/ ris 65 kr

60. Friterade jätteräkor med pommes frites/ris 65 kr

61. Panerade jätteräkor med pommes frites/ris    65 kr

EXTRA

Kokt ris                                                  10 kr

Stekta äggnudlar                                   20 kr

Sås                                                        10 kr






Öppettider 

Måndag: stängt

Tisdag - fredag: 11.00 - 20.30


Lördag och söndag: 12.00 - 20.30

(Köket stänger 30 minuter innan angiven stängningstid) 

Lunchbuffé: 11.00 - 14.00


Adress: Nygatan 21 B, 891 33 Örnsköldsvik

Tel: 0660 21 11 68


Hemsida: www.janerestaurang.se 

Email: info@janerestaurang.se


Är du allergisk och vill ha information om innehållet i vår mat? Fråga personalen så kan vi berätta hur maten 
tillagas och ta fram skriftlig information om innehållet.

http://www.janerestaurang.se

