LUNCH MENY
Mån-fre 11-15
Servering 110 kr (inkl. dryck,salladsbuffé, kaffe & kaka)
Avhämtning 90 kr (exkl. dryck & sallad)
Avhämtning 100 kr (inkl dryck eller sallad)
Saté
07. Grillad kycklingfilé på spett med jordnötssås
Curryrätter
08. Biff med grön curry & cocosmjölk
09. Kycklingfilé med röd curry & cocosmjölk

TAKE AWAY MENY

Wokade rätter
11. Wokmix (kycklingfilé, fläskkotlett och biff) med grönsaker
12. Kycklingfilé med cashewnötter
13. Wokad biff med thailändsk basilika
14. Wokad kycklingfilé med thailändsk basilika
15. Biff eller kycklingfilé med bambuskott & färska champinjoner
16. Wokad kycklingfilé med sötsur chilisås
22. Wokade räkor med grönsaker
24. Wokad biff med lök & purjolök

Hot Chili serverar alltid fräsch, god, nyttig & nylagad mat.
Alla rätter tillagas efter din beställning av finaste råvaror & dagsfärska grönsaker.

Bordsservering & Fullständiga Rättigheter & Take Away

Diverse rätter
25. Stekta nudlar med kycklingfilé, fläskkotlett & jordnötter
26. Stekt ris med kycklingfilé, fläskkotlett grönsaker & ägg
Friterade rätter
27. Friterad kycklingfilé med sötsur sås
29. Friterade räkor med sötsur sås
Vegetariska rätter (kan även tillagas vegan)
30. Wokade grönsaker med cashewnötter
31. Wokad tofu & grönsaker med hemlig sås
Nyhet!
32. Stekta nudlar med grönsaker & ägg
35V. OUMPH! Med gul curry och cocosmjölk (VEGAN) Nyhet!

ÖPPETTIDER
Mån-tors
Fre
Lör-sön

LUNCH ERBJUDANDE
Tre små rätter med dryck & kaffe 149 kr

11-20
11-21
12-21

(KÖKET STÄNGER 30 MIN INNAN)

Swish nr 1232494110

Extra tillbehör
Stekta nudlar eller stekt ris istället för kokt ris
Extra stekta nudlar eller stekt ris
Extra stor portion, kött, kyckling, oumph, tofu,
Extra cashewnötter, sallad, grönsaker
Extra ris eller sås
Dryck läsk, mineralvatten eller lättöl
All special/tillägg på din beställning av mat kostar extra

20 kr
30 kr
30 kr
20 kr
15 kr
15 kr
20 kr

RING OSS 0650-75 750
Hamngatan 5, Hudiksvall

www.hotchili.se
Gilla oss på www.facebook.com/hotchilirestaurang

=Stark kan även tillagas mildare eller starkare
Förrätter
01. Hemgjorda vårrullar 2st (finns även vegetarisk)
02. Kycklingfilé och champinjonsoppa
03. Räkchips
04. Peking soppa (stark och sötsur smak)

45 kr
49 kr
39 kr
49 kr

Saté
05. Grillad oxfilé på spett med jordnötssås
06. Grillade räkor på spett med jordnötssås
07. Grillad kycklingfilé på spett med jordnötssås

129 kr
119 kr
95 kr

, röd eller gul curry)
Curryrätter (Välj mellan grön
08. Biff med curry & cocosmjölk
09. Kycklingfilé med curry & cocosmjölk
09A. Kycklingfilé med bara curry & cocosmjölk (ej grönsaker)
10. Räkor med curry & cocosmjölk
10A. Ankfilé med curry & cocosmjölk
Nyhet!

99 kr
99 kr
99 kr
129 kr
129 kr

Wokade rätter
11. Wokmix (kycklingfilé, fläskkotlett och biff) med grönsaker
11A. Wokad kycklingfilé med bara sojasås (ej grönsaker) Nyhet!
12. Kycklingfilé med cashewnötter
13. Wokad biff med thailändsk basilika
14. Wokad kycklingfilé med thailändsk basilika
15. Biff eller kycklingfilé med bambuskott & färska champinjoner
16. Wokad kycklingfilé med sötsur chilisås
17. Sa-cha biff
18. Shechuanbiff eller kycklingfilé
19. Biff eller kycklingfilé med Hot Chili special sås
20. Shechuan Anka
21. Ankfilé med Hot Chili special sås
22. Wokade räkor med grönsaker
23. Wokade räkor med grönsaker & thailändsk basilika
24. Wokad biff med lök och purjolök

99 kr
99 kr
99 kr
99 kr
99 kr
95 kr
95 kr
109 kr
109 kr
109 kr
119 kr
119 kr
119 kr
119 kr
99 kr

Diverse rätter
25. Stekta nudlar med kycklingfilé, fläskkotlett, räkor & jordnötter 99 kr
25A. Stekta nudlar med bara kycklingfilé, ägg (ej grönsaker) Nyhet! 99 kr
26. Stekt ris med kycklingfilé, fläskkotlett, räkor, grönsaker & ägg 99 kr
Friterade rätter
27. Friterad kycklingfilé med sötsur sås eller currysås
28. Friterad fläskfilé med sötsur sås eller currysås
29. Friterade räkor med sötsur sås eller currysås

95 kr
109 kr
109 kr

Vegetariska rätter (kan även tillagas vegan)
30. Wokade grönsaker med cashewnötter
31. Wokade tofu & grönsaker med hemlig sås
Nyhet!
32. Stekta nudlar med grönsaker och ägg
32A. Stekta ris med grönsaker, ägg & cashewnötter
35V. OUMPH! med gul curry och cocosmjölk (VEGAN) Nyhet!
36V. OUMPH! med grönsaker i hemlig sås
(VEGAN) Nyhet!
37V. OUMPH! med cocosmjölk, ananas & chili (VEGAN) Nyhet!
49A. Stekta risnudlar med grönsaker, ägg & cashewnötter
Efterrätter
33. Friterad banan med glass
33B. Friterad ananas med glass
34. Tropisk glass (cocos, mango)

49 kr
49 kr
59 kr

Klassiska rätter
38. Krispig kycklingfilé med Hot Chili special sås
39. Krispig fläskkarré med Hot Chili special sås
40. Dumplings (veteknyten)
41. Wokade räkor med hemlig sås & cashewnötter
Nyhet!
42. Gongbao kycklingfilé med jordnötter
42A. Gongbao räkor med jordnötter
43. Ankfilé med ananas & ingefära
44. Wokad bläckfisk med grönsaker i hemlig sås
Nyhet!
44C. Hot Chili De Luxe (bläckfisk, räkor & kycklingfilé)
Nyhet!
45. Marinerad oxfilé med Hot Chili special sås
46. Oxfilé med vitlök & chili
47. Oxfilé med grönsaker
48. Kycklingfilé med vitlök & chili
49. Pad Thai: Stekta risnudlar med räkor, kycklingfilé och grönsaker
50. Mapo Tofu (med biff) kan även tillagas vegetarisk

A. Tre små rätter

119 kr

1) friterade räkor med sötsur sås
2) grillad kycklingfilé på spett med jordnötssås
3) biff med bambuskott & färska champinjoner

B. Fyra små rätter
1)
2)
3)
4)

95 kr
99 kr
95 kr
99 kr
109 kr
109 kr
109 kr
129 kr

139 kr

friterade räkor med sötsur sås
friterad fläskfilé med sötsur sås
kycklingfilé med cashewnötter
biff med bambuskott & färska champinjoner

129 kr
129 kr
129 kr
129 kr
129 kr
129 kr
129 kr
129 kr
129 kr
209 kr
179 kr
179 kr
129 kr
129 kr
129 kr

