
Lab Gai8 15.00€
Hieman tulinen kanasalaatti,jossa chiliä, limeä, mintunlehteä, 
ruohosipulia, limetinlehteä, korianteria ja paahdettua riisirouhetta. 
Tarjoillaan romaine-salaatin ja jasmiiniriisin kera.

Kuey Teow Nuea Tun12 13.90€
Pitkään haudutettua naudan etuselkää perinteisessä 
Thai-yrttiliemessä sekä riisinuudelia, naudanlihapullia, ituja, 
pakchoi, vesipinaattia. Tarjoillaan paahdetun valkosipulin, 
korianterin, ruohosipulin kera.

Kuey Teow Namtok Moo13 13.90€
Perinteinen Keski-Thaimaan suosittu katuruoka, riisinuudelikeitto, 
joka sisältää porsaanniskaa, possulihapullia, thai-yrttejä, 
pakchoi, ituja, vesipinaattia, naudan verta .Tarjoillaan paahdetun 
valkosipulin, korianterin, ruohosipulin kera.

Krapao Kai Sab & Kai Dao
(recommend)

20
13.90€

Wokissa paistettua hienonnettua 
kanaa,basilikaa , chiliä,
chilipaprikaa, sipulia, valkosipulia,
vihreitä papuja, soijaosteri kastiketta. 
Tarjoillaan jasmiiniriisin, rapeaksi paistetun 
kananmunan, tuoreen limenchilin kalakastikkeen kera.Phad Pak Choi Raad Ped Krob14 17.50€

 Rapeaa paahdettu ankkaa & paistettua pakchoi´ta seesamiöljy-
 soijaosteri kastikkeessa. Tarjoillaan jasmiiniriisin kera.

Pla Myk Pad Phong Curry15 16.50€
Wokissa paistettua mustekalaa curryjauhetta, jossa kananmunaa,
sipulia, paprikaa, varsi selleri, ruohosipulia, chilitahnakastikkeessa.
Tarjoillaan jasmiiniriisin kera.

Ta lay Pad Cha16 18.00€
Tulisia paistettuja äyriäisiä thai-yrttejä, myös pyöreä Thai -
munakoisoa, tuoretta pippuria, vihreitä papuja. 
Tarjoillaan jasminriisin kera.

Khao Soi Kai (recommend)19

14.00€

Hieman tulinen currypohjainen kana 
nuudelikeittoa,
Tarjoillaan friteeratun nuudelin, 
korianterin, ruohosipulin, chilitahnan kera.

Tom Yam10

Tom Kha Gai11

Kana pieni 
Tiikeriravut, lohi pieni

7€ 15.00€

 Tulinen kirkas liemi, jossa thai-yrttejä, aromaattista galangalia,
 sipulia, sieniä,  sitruunaruohoa, korianteria,
 chiliä ja limetinlehtiä. Iso annos tarjoillaan jasmiiniriisin kera.

Kookosmaito-kanakeitto, jossa thai-yrttiejä, aromaattista
galangalia, sipulia, sieniä, 
sitruunaruohoa, korianteria, chiliä ja limetinlehtiä. 
Iso annos tarjoillaan jasmiiniriisin kera.

Salmon Lui Suan (recommend)9

17.00€

Rapeaa paistettua lohta Thai yrtteillä 
& chilitahnalla, jossa chiliä, palmusokeria, 
limeä, mintunlehtiä, sitruunaruohoa, 
korianteria, ruohosipulia, cashewpähkinää 
ja limetinlehteä. Tarjoillaan jasmiiniriisin kera.

8€

Chiang Mai Salaatit

Chiang Mai Erikoisruokalaji

Chiang Mai Katuruoka

Keitot

Nuudelikeitot

Som Tam Thai Khoa Neaw 
Kai Yang (recommend)

7

18.50€

Perinteinen Thai-papaijasalaatti, 
jossa chiliä, vihreitä papuja, palmusokeria, 
valkosipulia, tomaattia, limeä, 
maapähkinää. Tarjoillaan grillatun 
kanan koipireiden ja tahmean riisin kera.

iso

7€ 15.00€isoKana pieni

17.00€iso
Spaghetti Choo Chee salmon 
(recommend)

17
16.00€

Spagetti punaisessa curry 
kookosmaidossa & Rapeaa paistettu 
lohtafilee, limetinlehteä, chilipaprikaa. 
Tarjoillaan tuoreen salaatin kera.

Khao Kruk Kapao Nua Yang
(recommend)

18

16.90€
.

     

Phad Khana Muu Krob & Kai Dao (recommend)21

14.90€

Wokissa paistettua rapeaa possunkylkeä & Thai-lehtikaalia, 
chiliä, chilipaprikaa, valkosipulia, soijaosteri kastiketta. Tarjoillaan 
jasmiiniriisin, rapeaksi paistetun kananmunan, 
tuoreen limenchilin kalakastikkeen kera.

Phad Kapao Muu Krob & Kai Dao(recommend)22

14.90€

Wokissa paistettua rapeaa possunkylkeä & basilikaa, chiliä, 
chilipaprikaa, thai-basilika, vihreitä papuja, valkosipulia, soijaosteri 
kastiketta. Tarjoillaan jasmiiniriisin, rapeaksi paistetun kananmunan, 
limenchilin kalakastikkeen kera.

Kung Tod Katiem & Kai Jiew23 16.90€
Wokissa paistettua miedosti maustettua tiikerirapua, jossa 
valkosipulia, tuoretta pippuria, purjoa, ruohosipulia, korianteria, 
soijaosteri kastiketta. Tarjoillaan jasmiiniriisin,
rapeaksi paistetun munakas, chiliketsupin kera.

Hieman tulinen Keskitulinen Erittäin tulinen sisältää pähkinää sisältää gluteenia sisältää maitoa

    
  

Grillattu naudan entrecote-pihvi & 
paistettua riisiä, kanamunaa, 
chilipaprikaa, vihreitä papuja,
basilikaa. Tarjoillaan rapeaksi 
paistetun kananmunan, tuoreen
limenchilin kalakastike kera.


