Udbringning fra 30 kr.
Le speciel Take-away Box Menu
Box 1:

Sushi Take-away Menu

2 friske forårsruller med rejer,

Uramaki (vælg mellem)

2 vietnamesiske forårsruller,
2 wantans, 4 stk. sushi

rejer, krabbekød, laks, tun, crispy
rejer

10 stk : 99 kr.

4 stk. for 40 kr.

TLF. 75502328 Mobil TLF. 27194418

9 stk. for 80 kr.

Åbningstider take away: Mandag-søndag: 12-21

3 friske forårsruller med rejer,

Speciel uramaki (vælg mellem)

Tirsdag lukket

3 friske forårsruller med andesteg, 6 stk. sushi

Spicy laks, spicy tun, crispy rejer

Restaurant åbningstider: Søndag-torsdag: 17-21

12 stk : 119 kr.

Futo maki (vælg mellem)

Box 3: - god til 2
4 friske forårsruller med rejer,

rejer, krabbekød, laks, tun, crispy
rejer

4 vietnamesiske forårsruller,

4 stk. for 40 kr.

4 wantans, 4 tigerrejeruller,

9 stk. for 80 kr.

4 stk. sushi

Speciel futo maki (vælg mellem)

Friske forårsruller

Box 2:

9 stk. for 80 kr.

Vietnamesiske forårsruller

20 stk : 198 kr.

Adr. Låsbygade 11, 6000 Kolding

Fredag-lørdag: 17-22. Tirsdag lukket

STEMPELKORT
Kortet skal fuldstemples indenfor 6 måneder og indløses
indenfor 6 måneder, efter det er fuldstemplet. Stemplet
opnås ved køb over 100 kr.

Spicy laks, spicy tun, crispy rejer
Party menu

9 stk. for 80 kr.

Menu 1, 38 stk………………………………………………………….358,Sushi: 5 stk. nigiri laks, 5 stk. nigiri reje, 5 stk. uramaki
crabstick, 8 stk. deluxe uramaki toppet med avocado

Hoso Maki (Vælg mellem)

8 stk. kylling marineret med teriyaki på spyd

avokado, agurk, crispy rejer

7 stk. inbagte kongerejer
Menu 2, 31 stk………………………………………………………...299,3 stk. friske vietnamesiske forårsruller med kylling

8 stk. for 45 kr.

Deluxe Uramaki (vælg mellem)

Nigiri (vælg mellem)

Rejer & toppet med avocado,
krabbekød toppet med laks eller
crispy rejer toppet med avocado
og laks

Reje, grillet laks, laks, tun,
avocado

3 stk. friske vietnamesiske forårsruller med rejer
3 stk. friske vietnamesiske forårsruller med andebryst

3 stk. for 50 kr.

3 stk. vietnamesiske forårsruller med svinekød
3 stk. vietnamesiske forårsruller med oksekød
6 stk. tigerrejeruller, 6 stk. kylling marineret med teriyaki på
spyd, ris og nudler

30 kr.

rejer, krabbekød, laks, tun,

9 stk. for 98 kr.

Alle sushi

Lille China boks: 40 kr. Vælg 4 ting.

Tilbehør: Wasabi, soja, tangsalat og syltede ingefær

Mellem China boks: 50 kr. Vælg 5 ting.

Ekstra chili mayo, wasabi, soja og tangsalat: 10 kr.

Stor boks: 65 kr. Vælg 6 ting.

Le Vietnamesisk Take-away Menu
1. Bánh Bao………………………………………………………………...30,-

Le Vietnamesisk Take-away Menu
15. Kylling, forårsløg, tomat, løg, ananas, chili-

Le Vietnamesisk Take-away Menu

sursødsauce og cashewnødder……………………..89,-

26. Stegte ris med grøntsager………………..………………………..…....79,-

16. Kylling i løg med friske grøntsager …………......…..79,-

Vælg mellem: Kylling eller oksekød

Vælg mellem: Karrysauce, sursøds auce og

27. Stegte nudler med grøntsager …………………………………...…...79,-

3. Tom yum suppe (hønsekødssuppe med rejer, citrongræs, limeblade, ingefær, tomat og champignon)

Teriyakisauce

Vælg mellem: Kylling eller oksekød

Med kylling………………………………………………………………...35,-

17. Spicy kylling med løs, hvidløg og lidt frisk chili samt
citrongræs, friske grøntsager og horisinsauce………..89,-

28. Stegt deluxe med kylling, oksekød, tigerrejer og friske

(Dampede boller med svinekød, kylling og æg
2. Wantan suppe (3 stk wantan i hønsesuppe)……………35,-

Med rejer…………………………………………………………….……..40,4. 3 stk. indbagte kongerejer eller tigerrejeruller………..30,-

18. Oksekød i løg med friske grøntsager…………….....79,Vælg mellem: Karrysauce, barbecuesauce og

5. 3 stk. friske forårsrulle (rispapirruller med risnudler,salatmix, gulerødder,agurker og hoisinsauce…………50,-

østersauce

Vælg mellem: Reje, kylling, crispy rejer, avocado, andesteg

19. Spicy oksekød med løg, hvidløg og lidt frisk chili
samt citrongræs, friske grøntsager og chilisauce

6. 3 vietnamesiske forårsruller med chili-sursød………..50,-

grøntsager…………………………...……………………………………..………...89,Vælg mellem: Ris eller nudler
29. Mix med stegt oksekød og kylling………………………..…………..79,Vælg mellem: Ris eller nudler
Børnemenu
30. Kyllingespyd med pommes frites……………………………....…….45,-

Vælg mellem: Kylling, oksekød, svinekød

20. Andesteg med champignon, løg, bambus og friske
grøntsager………………………………………………………….….89,-

7. Oksekødsuppe med blancheret oksefilet, oksekødsboller, risnudler og friske urter……………………………..………..89,-

Vælg mellem: Karrysauce, sursødsauce, østersauce,
chili-sursødsauce og ingefærsauce

32. Kyllingefrikadeller med pommes frites…………………….……...45,-

8. Hønsekødsuppe med blancheret kyllingefilet, risnudler
og friske urter………………………………………………...………….79,-

21. Tigerrejer med løg og friske grøntsager…………...89,-

34. 6 stk. kyllingevinger med pommesfrites………………….…...….45,-

9. Spicy oksekød i løg med citrongræs, chili, risnudler, fiskesauce, peanuts, syltede gulerødder og salat mix…...89,-

Vælg mellem: Karrysauce, sursødsauce og chilisauce
22. Spicy tigerrejer med løg, hvidløg og lidt frisk chili
samt friske grøntsager og chilisauce…………………..….89,-

10. Spicy kylling i løg med citrongræs, chili, risnudler, fiskesauce, peanuts, syltede gulerødder og salat mix…...89,-

23. Mix stærk…………………………………………….……….....89,-

11. Tigerrejeruller, risnudler, peanuts, ristede løg,

Spicy kylling, oksekød, løg, citronkarse, chili, champignon, sukkerærter, forårsløg og salatmix

fiskesauce, salat mix og syltede gulerødder og
agurker……………………………………………..………………..………89,12. Vietnamesiske forårsruller med peanuts, risnudler,

24. Seafoodmix som indeholder tigerrejer, blæksprutte, musling og friske grøntsager ……………..…….89,-

31. Indbagt kylling med nudler……………………………………….……..45,-

33. Spareribs med pommesfrites………………………………….…..…..50,-

Vegetar menu
35. Stegte grøntsager………………………………………………...……..…..69,Vælg mellem: Ris eller nudler
36. 3 stk. friske forårsruller med salatmix, syltede gulerødder,
agurk, risnudler, avocado og horisinsauce………………………….....50,37. 8 stk. mini forårsruller serveret med sursødsauce…………...69,Vælg mellem: Ris eller nudler
Tilbehør

fiskesauce, salat mix, syltede gulerødder og

Vælg mellem: Karrysauce, sursødsauce, barbecuesauce
og chilisauce

38. 8 stk. løgringe med chili mayo……………………..………….….....30,-

agurker……………………………………………………………………....79,-

25. Le’s familie mix…………………………………………..……89,-

39. 8 stk. indbagt kylling med chili - sursødsauce….……..………..30,-

13. Hønsekødssuppe med kylling, tigerrejer, nudler, salat
mix og friske urter…………………………………………..………….89,-

Tigerrejer, kylling, oksekød, løg, friske grøntsager og
Le’s sauce

40. 3 crispy rejer…………………………………………………………………….30,-

14. Hønsekødssuppe med kylling, wantans, nudler,
Salat mix og friske urter

41.10 stk. mini forårsruller vegetar med chili– sursødsauce…...30,-

Alle retter serveres med ris

42. 6 stk. kyllingespyd……………………………...……………………..……..30,-

Ekstra ris, nudler eller risnudler: 15 kr.

43.6 stk.kyllingevinger med chili mayo………..………………….……...30-

