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Thai tapas

Paistetut Nuudelit 

Paistetut riisit

Thai-kookosmaitocurryt

Wok paistetut

Jälkiruoat

Po Pie Tod1 6.00€
Kasviskevätkääryleet & makea chilikastike.

Toog Tong (recommend)2 6.00€
Porsaanlihanyytit & makea chilikastike.

Gai Satay 2 kpl. (recommend)4 6.50€
Grillatut marinoidut kanavartaat & maapähkinä-kurkkukastike.

Muu Ping 2 kpl.3 6.50€
Grillatut marinoidut porsaanniskavartaat 
& paahdettua riisiä rouhetta, chiliä, tamarindkastiketta. 

Kloy�Tod�‐�Ice�cream�36 6.00€
Friteerattua banaania, siirappia ja vanilja jäätelöä.

Kanom Jeep5 6.50€
Höyrytetyt kanannyytit, rapeaksi 
paahdettua valkosipulia & soijaetikka-
kastiketta ja chilitahnaa. 

Salmon Nam Jim

Lisukkeet hinta

6

7.00€

3.50€

Tuore lohisiivu-salaatti, 
avokado & talon limechilikastike.

Höyrytettyä tahmeaa riisiä
Rapukeksijä
Paistettua riisiä tai riisinuudelia 
kananmunalla (Höyrytetyn riisin tilalle)

Phad�Thai (recommend)24
Perinteinen riisinuudeli wokkin, jossa tamarindikastiketta, 
tomaattisosetta, kananmunaa, ituja, ruohosipulia, tofua. 
Tarjoillaan murskattujen maapähkinöiden ja limeviipaleen kera. 

Kana, Tofu 14.50�€ Nauta �15 €
�Tiikeriravut �18 €

Kana, Tofu 14.50�€ Nauta �15 €
Tiikeriravut �18 €

Kana, Tofu 13.50�€ Nauta �14 €
Tiikeriravut �17 €

Kana, Tofu 13.50�€ Nauta �14 €
Tiikeriravut �17 €

Gaeng�Phed�Red�Curry30
Punaisella currylla maustetussa kookosmaitoliemessä, 
chilipaprikaa, makeaa basilikaa, bambua, pyöreää 
thai-munakoisoa, munakoisoa, vihreitä papuja, limetinlehtiä. 

Phad�Siew25
Wokilla paistettua leveää riisinuudelia, 
kananmunaa, soijaosteri kastiketta, thai -lehtikaalia, ituja, 
parsakaalia. Tarjoillaan rapeaksi paahdetun sipulin kera.

Phad�Kee�Mau26
Tulista paistettua leveää riisinuudelia, jossa maustettua chiliä, 
chilipaprikaa, pakchoi, kananmunaa, bambua, munakoisoa, 
herkkusieniä, tuoretta pippuria.

Phad�Udon27
Paistettua udon nuudelia, jossa miedosti maustettua soijaosteri 
kastikketta, kananmunaa, ruohosipulia, ituja. 

Khao�Pad28
Perinteinen riisin wokkin, jossa kananmunaa, sipulia, tomaattia,
thai-lehtikaalia, ruohosipulia, korianteria. 
Tarjoillaan tuoreen limenchilin kastikkeen kera.

Khoa�Pad�Prik�Red�Curry29
Tulista paistettua riisiä, punainen curry tahnaa, chiliä paprikaa,
bambuaa, makeaa basilikaa, pyöreää Thai-munakoisoa,
 munakoisoa, vihreitä papuja, limetinlehtiä.

Gaeng�Keowanh�Green�Curry31
Vihreällä curryllä maustetussa kookosmaitoliemessä, 
chilipaprikaa, makeaa basilikaa, bambuversoja, 
pyöreää thai-munakoisoa, munakoisoa, vihreitä papua, limetinlehtiä. 
Gaeng�Massaman�Curry32
Massaman currylla maustetussa kookosmaitoliemessä,
bataattia, kardemummaa, sipulia, paahdettua maapähkinää, 
lootusjuuria,paahdettua sipulia. 
Curryt annokset tarjoillaan jasmiiniriisin kera.

Phad Med Mamuang��(recommend)�33
Paistettua cashewpähkinöitä chilitahna-soijaosteri kastikkeessa,
portobello sieniä, sipulia, paprika, purjoa, ruohosipulia,
porkkanaa, seesamiöljyä. Tarjoillaan jasmiiniriisin kera.
Phad�Khing 34
Paistettua inkivääriä soijaosteri kastikkeessa, 
portobello sieniä, pakchoi, sipulia, paprika, purjoa, 
ruohosipulia. Tarjoillaan jasmiiniriisin kera.
Phad�Nam�Man�Hoi35
Paistettuna seesamiöljyä-soijaosteri kastikkeessa, 
pakchoi, sipulia, bambu, parsakaalia. 
Tarjoillaan jasmiiniriisin kera.

Kanom�Ngaa�Tod�–�Ice�cream37 6.00€
Friteerattuja punapaputäytteisiä seesamipalloja, 
siirappia ja vanilja jäätelöä.
Ice�cream�Tod38 6.50€
Friteerattua rapeaa kookosjäätelöä, makea suklaakastiketta, 
saksanpähkinä ja passiohedelmiä.

1 pallo
Kaikki annokset voi tilata ilman kalakastiketta, ja lihan voit vaihtaa halutessasi tofuun tai vihannekset.

Allergikot kääntykää henkilökunnan puoleen kiitos!
Kaikki alku- ja pääruoat annoksemme ovat laktoosittomia. Kaikki annokset on mahdollista saada mietona.

Roti�Kloy�Hom�–�Ice�cream39

Vanilja-, kookos-, mansikka- tai suklaajäätelöä.40

6.50€

3,5�€

Paistettu rapeaa roti-leipää, makeaa suklaakastiketta,
kondensoitu maitoa, banaania ja kookosjäätelöä.

2 palloa 6,50€�

Hieman tulinen Keskitulinen Erittäin tulinen sisältää pähkinää sisältää gluteenia sisältää maitoa
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