WIFI PW: tuktukthaibistro

OPENING HOUR: 10.00 - 22.00 (LAST ORDER: 21.30)
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TUKTUKTHAIBISTRO.HANOI

RATE US ON

HO CHI MINH
38 Ly Tu Trong, D1 028 3823 1188
13 Hoa Mai, Phu Nhuan - 028 3517 6558
29 Ngo Thoi Nhiem, D3 - 028 3933 3579
HA NOI
31 Trieu Viet Vuong, Nguyen Du, Hai Ba Trung
024 3984 3078
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TUKTUKTHAIBISTRO

MENU
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TUKTUKTHAIBISTRO.COM

'&+9*,$2+j1*7t11¡,/816y16j1*
Để mang những món Thái thơm ngon đến bên bạn.

Quét mã Qr code
đặt món giao hàng
Scan for food delivery

Food delivery is always ready
to bring delicious Thai food to your doorstep.

1+t17&+&7, &7n,ô$ô,0&$%n1
Catering service is available
LIÊN HỆ NHÂN VIÊN
ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT
Ask our staff
for more information

DELIVERY SERVICE
IN HO CHI MINH
HOTLINE:
028 3825 1676

Phí giao hàng
Quận 1, 3 & Phú Nhuận: miễn phí giao hàng
Các quận khác: nhân viên sẽ thông báo phí
giao hàng tuỳ theo khu vực của người nhận
Delivery fee
District 1, 3 & Phu Nhuan: free of charge
Other districts: our staff will inform the
shipping fee to you accordingly

Heo tẩm bột chiên xốc muối chua cay
Crispy pork with spicy & sour salt

95K

Chả tôm vị cà ri đỏ sốt chua ngọt
105K
Red curry shrimp paste with sweet & sour sauce
Chả cá chiên sốt cay chua ngọt
Thai fish cakes with sweet & sour chili sauce
Nem sườn sụn heo chiên giòn
Deep fried fermented pork brisket bones

105K

Trà sữa đỏ
Red milk tea

50K

20K

Trà sữa xanh
Green milk tea

50K

45K

Trà lài sữa hoa đậu biếc
Jasmine butterfly pea milk tea

50K

45K

Trà chanh đỏ
Red lime tea

50K

45K

Nước nghệ tắc mật ong hạt chia
Kumquat & turmeric honey infusion

50K

45K

Trà đỏ hạt chia sả tắc
Red tea lemongrass & kumquat

50K

45K

Trà đào cam sả
Peach tea orange & lemongrass

55K

50K

Trà bông cúc long nhãn hạt chia
Chamomile tea with dried longan & chia seeds

55K

120K

STARTER

Cánh gà chiên sả sợi
120K
Deep fried chicken wings with shredded lemongrass

70K
Đậu hủ trứng chiên sả sốt me
Deep fried silken tofu with lemongrass & tamarind sauce
75K
Há cảo Thái
Thai sago dumplings with pork & peanuts
75K
Minced pork with roasted rice powder
90K
Gà bọc lá dứa chiên
Deep fried chicken wrapped with pandan leaves

Tôm tái khổ qua và sốt ớt chua cay
120K
Spicy raw prawns with bitter melon in sour chili sauce

Nghêu xào rau quế và sa tế Thái
Stir-fried clams with basil & Thai chili paste

DRINK

120K

Sò huyết xào me chua cay
165K
Stir-fried blood cockles with tamarind chili sauce

Trà đá Thái
Thai iced tea
Nước me gừng
Tamarind & ginger
Nước trái quách thạch hạt chia
Bael fruit with jelly & chia seeds
Nước sả lá dứa thạch hạt chia
Pandan lemongrass & chia seeds
Nước bông bụt hạt chia
Hibiscus flower & chia seeds
Nước bông cúc hoa đậu biếc
Blue butterfly pea & chamomile
Dừa trái
Coconut

SALAD
Gỏi đu đủ với tôm khô và ba khía
Green papaya salad with dried shrimps &
fermented sesamar

70K

80K
Gỏi đu đủ TukTuk với bò sấy
Green papaya & hog plum salad with sun-dried beef
Gỏi đu đủ cá trê, tôm khô và trứng muối

85K

salted egg yolk
Gỏi miến heo bằm và tôm
Vermicelli salad with minced pork & prawns

95K

Gỏi cá trê chiên xù và xoài bằm

105K

Gỏi sò huyết với ngò gai và sả
Blood cockles salad with
long leaf coriander & lemongrass

125K

Gỏi hải sản với nấm tuyết
Seafood salad with white fungus

125K

Spicy level
Vegetarian order available
Must-try

No MSG. All prices are in VND,
subject to 5% service charge and VAT.

BEER

SOFT DRINK

Some dishes may contain Nuts, Wheat, Gluten
or other ingredients that may cause allergic reaction,
please notify our staff before you order.

SINGHA Soda chanh tươi

45K

SINGHA

55K

Coke, Diet Coke, 7up

40K

Saigon Special

40K

Alba Mineral

40K

Saigon chill

45K

Alba Sparkling

45K

Tiger

45K

MAIN

DESSERT
Chè củ năng TukTuk
Water chestnut with jackfruit in coconut milk

55K

Heo xiên nướng với gỏi đu đủ
Grilled pork skewers with green papaya salad

175K

Chè hạt đác sầu riêng
Thai mixed sweet soup with arenga pinnata,
jackfruit and durian

55K

Gà nướng với xôi đậu xanh chiên
Grilled chicken thigh with mungbean sticky rice

185K

Chè sương sáo hạt chia nước cốt dừa
Grass jelly, chia seed and coconut gruel
Sương sáo đường nâu
Grass jelly & brown sugar on ice

55K

Bánh flan
Creme caramel

55K

Tiramisu
Tiramisu

65K

Xôi xoài với kem dừa
Sticky rice with mango & coconut sorbet

75K

Kem dừa với trứng sợi và nếp than
Coconut sorbet with peanuts & black sticky rice

75K

55K

85K
Kem sầu riêng với nếp than và mít
Durian ice cream with jackfruit & black sticky rice

SORBET & ICE CREAM
Kem dừa không sữa
Coconut sorbet

50K

Kem chanh dây
Passion fruit ice cream

50K

Kem mãng cầu
Soursop ice cream

50K

Kem sầu riêng
Durian ice cream

55K

195K
Nạc dăm heo nướng mật ong với sốt me miền Đông Bắc
Grilled honey pork shoulder with Jaew Northeastern tamarind sauce
Hải sản sốt sa tế
Stir-fried seafood in creamy Thai chili jam & basil
Cá chẽm phi lê nướng sốt chanh ớt
Grilled marinated sea bass fillet with chili lime sauce

195K

Cá chẽm phi lê hấp sốt ớt chua cay
Steamed sea bass fillet in special sour red chili sauce

205K

Cua lột sốt cà ri trứng muối hay sốt me
Crispy soft shell crab with salted egg yolk curry or tamarind sauce

285K

Bò Mỹ nướng miền E-sarn
Grilled U.S. beef E-sarn style

305K

Mực nướng sốt mứt ớt cay
Char-grilled calamari with spicy chili jam

295K

Mực hấp sốt ớt chua cay
Steamed calamari with spicy & sour chili sauce

295K

Cá chẽm nguyên con chiên giòn sốt cay chua ngọt
Deep fried whole sea bass with sweet & sour chili sauce

315K

VEGETARIAN
Rau củ luộc chấm mắm Kapi chay
75K
Steamed vegetables with vegetarian Kapi dip
85K
Mushroom salad with roasted rice powder
Đậu hủ trứng sốt chua cay
Silken tofu in chilli sour sauce

85K

Cơm chiên thơm TukTuk
TukTuk pineapple fried rice

85K

Cà ri đỏ với trái vải, thơm và hạt mít
95K
Red curry with lychee, pineapple & jackfruit seeds

205K

RICE & NOODLE

CURRY

SOUP
Súp gà với nấm
(nước cốt dừa hay nước trong)
Chicken in clear or coconut milk broth soup
with mushrooms

125K

Cơm mắm Kapi, heo rim, lạp xưởng và cá cơm
Kapi fried rice with caramelized pork, dried sausage
& whitebaits

115K

Cơm trộn thịt heo xào cay, lá hương nhu và trứng
Steamed rice & stir-fried minced pork with
holy basil & egg

115K

Cơm chiên Tom Yum với tôm và nấm
Tom Yum fried rice with prawns & mushrooms

135K

Cơm chiên thơm với hải sản
Thai seafood fried rice with pineapple

175K

Pad Thai tôm, trứng, đậu hủ và sốt me
Stir-fried rice noodles with prawns & tamarind sauce

165K

195K
Miến xào cua với thịt heo sốt tiêu
Stir-fried vermicelli with crab meat & pork in pepper sauce

Súp sườn heo chua cay miền Đông Bắc
130K
Northeastern spicy & sour baby pork ribs soup
Cà ri vàng với gà và mì trứng giòn
Yellow curry with chicken drumettes &
crispy egg noodles
Cà ri xanh với tôm & củ hủ dừa
Green curry with prawns & palm heart
Cà ri đỏ hải sản với trái vải và thơm
Seafood red curry with lychee & pineapple
Cà ri vàng với bắp bò Úc và khoai tây
Massaman Australian beef shank yellow curry
with potato & onions

165K

Súp Tom Yum với tôm và nấm
145K
(sữa hay nước trong)
Creamy or clear Tom Yum soup with prawns &
mushrooms

185K
205K
225K

SIDE ORDER
Cà tím xào sốt sa tế
Stir-fried eggplant with chili paste

65K

Rau muống/ Mồng tơi xào với
sốt tương hột
Stir-fried water spinach/ basella with
soybean paste
Bông cải xanh xào với sốt tương hột
Broccoli with soybean paste
Cơm trắng
Steamed rice

65K

Cơm nếp
Sticky rice

15K

Spicy level
Vegetarian order available
Must-try

75K
15K

No MSG. All prices are in VND,
subject to 5% service charge and VAT.

Bún tươi
White rice noodles
Mì vàng chiên giòn
Crispy egg noodles
Bánh Roti
Roti

15K

Xôi đậu xanh chiên giòn
Crispy mungbean sticky rice

25K

15K
15K

Some dishes may contain Nuts, Wheat, Gluten
or other ingredients that may cause allergic reaction,
please notify our staff before you order.

