
Menu

Alkuruoat

• Súp dau hu cot dua / Tofu and coconut soup
Tofu / kana kookoskeitto (V, G, L)

tofua, kukkakaalia, parsakaalia, sipulia, porkkanaa

6,50€

• Chả giò / Spring rolls
Kevätkääryleitä

Porsaanlihaa / Tofua (V, L)
korvakesieniä, sipulia, kevätkaalia, porkkanaa

6,50€ (3kpl)

• Sup tom yam thai / Tom yam soup
Tom yam keitto (G, L)

                                                 katkarapua, tomaattia, herkkusieniä

6,50€

• Tôm chien xu / Deep fried shrimp
      Friteerattuja katkarapuja 

6,50€

• Gỏi tôm / Shrimp salad
Katkarapusalaatti (G) / riisinuudelikatkarapusalaatti (G, L)

kurkkua, sipulia, tomaattia. minttua

6,50€ / 13,00€ 



KASVISRUOAT

                                                     
• Tofu xao rau cu va dau phung / Fried tofu with vegetables and cashew nuts

Paistettua tofua, kasviksia ja cashewpähkinää (V, G, L)
riisiä, porkkanaa, siitakesieniä, sipulia, ananas, cashewpähkinää

         13,90€

• Nấm xào thập cẩm / Shiitake with vegetables
     Siitakesieniä ja vihanneksia (V, G, L)

                       riisiä, porkkanaa, kukkakaalia, sipulia, varsiselleriä, paprikaa

13,90€

• Đậu phụ xốt nấm / Tofu in shiitake sauce
Tofua siitakesienikastikkeessa (V, G, L)

riisiä, inkivääriä, sipulia

13,90€

                                                9, Tofu xao me / Fried tofu and sesame
                                                Paistettua tofua ja seesaminsiemeniä (V, G, L)                                  

  riisiä, inkivääriä, sipulia, parsakaalia,paprikaa,porkkanaa,herkkusieniä, purjoa

13.90€

PÄÄRUOAT



• Phở / Rice noodle soup / Riisinuudelikeitto
Porsaanlihaa (G) / Naudanlihaa (G) / Kanaa (G, L)  

Tofu (V, G), siitakesiniä, porkkanaa, parsakaalia, sipulia, kevätsipulia

13,90€

• Bánh hỏi thịt nướng / Rice noodle rolls / Riisinuudelikääröt
Porsaanlihaa (G) / Naudanlihaa (G) / Kanaa (G) / Tofua (V, G, L)

salaattia, kurkkua, sipulia

13,90€

12. Mì xào / Fried noodles / rice noodles with shiitake and vegetables
Paistettua nuudelia / riisinuudelia (G), herkkusieniä ja vihanneksia

           Porsaanlihaa / Naudanlihaa / Kanaa / Katkarapua / Tofua (V, L)
              kiinankaalia, porkkanaa, varsiselleriä, paprikaa, herkkusieniä, sipulia

13,90€

• Curryt
Punainen curry / Keltainen curry / Vihreä curry / Massaman curry / Panang curry

Porsaanlihaa (G) / Naudanlihaa (G) / Kanaa (G) / Tofua (V, G, L)
riisiä, currytahnaa, kookosmaitoa, parsakaalia, porkkanaa, herkkusieniä, sipulia, sitruunan 

lehtiä

13,90€

Porsaanliharuoat

• Heo rim cot dua / Braised pork with coconut milk



Haudutettua porsaanlihaa kookosmaidolla (G, L)
riisiä, porkkanaa, sipulia, korvasieniä

14,50€

• Heo xào bat thai / Pork with pat thai sauce
Porsaanlihaa pat thai kastikkeessa (G, L)

riisiä, herkkusieniä, ananasta, sipulia, purjoa, paprikaa, chiliä

14,50€

16.  Ho kho xi dau / Braised pork with soy sayce 
Haudutettua porsaanlihaa soijakastikkeessa (G, L)

riisiä, sipulia,sitruunaruoholehtiä, purjoa

          14,50 €

                                                17.  Heo xao curry sot panang / Fried pork in red curry sauce        
Paistettua porsaanlihaa punaisessa currykastikkeessa (G, L)

riisiä, papuja, chilipaprikaa, sipulia

          14,50 €

                        
18. Heo xao chua ngot / Pork in sweet and sour sauce
Porsaanlihaa / Kanaa hapanimeläkastikkeessa (G, L)

riisiä, ananasta, tomaattia, sipulia

                                                                                   14.50 €

Kanaruoat

19. Gà xào hạt điều / Chicken with cashew nuts
Kanaa cashewpähkinöillä (G, L)

riisiä, sipulia, siitakesieniä, ananasta, paprikaa,

14,50€



• Gá xào chili paste / Chicken with chili paste
Kanaa chilitahnalla (G, L)

riisiä, porkkanaa, sipulia, paprikaa, purjoa, cashewpähkinää, chiliä

14,50€

• Ga xao sa ot / Chicken / pork with lemon grass and chili
Kanaa / porsaanlihaa sitruunaruoholla ja chilillä (G, L)

riisiä, sitruunaruohoa, chiliä, sipulia, kevätsipulia, paprikaa

14,50€

• Gá sôt ot chuông / Deep fried chicken / pork in chili paprika sauce       
    Friteerattua kanaa / porsaanlihaa chilipaprikakastikkeessa (G, L)

riisiä, paprikaa, sipulia

14,50€

• Gá xào nuoc cot dua / Chicken and vegetables with coconutmilk
Kanaa ja kasviksia kookosmaidolla (G, L)

riisiä, porkkanaa, paprikaa, sipulia, parsakaalia, kukkakaalia

14,50€

                                                                    Naudanliharuoat

• Bò xào chua ngọt / Beef / pork / chicken in sweet and sour sauce
Paistettua naudanlihaa / porsaanlihaa / kanaa hapanimeläkastikessa (G, L)

riisiä, sipulia, varsiselleriä, ananasta, tomaattia, paprikaa

15,50€

• Bò xào me / Fried beef in tamarindi sauce
Paistettua naudanlihaa tamarindikastikkeessa (G, L)

riisiä, varsiselleriä, bambua, siitakesieniä, minttua

15,50€



• Bo xao lan / Beef with coconut milk
Naudanlihaa kookosmaidolla (G, L)

riisiä, herkkusieniä, curryjauhetta, pähkinöitä, sipulia, kookosmaitoa

15,50€

• Bo xao sot sate / Fried beef in sate sauce
Paistettua naudanlihaa satekastikkeessa (G, L)

riisiä, sipulia, papuja, paprikaa, parsakaalia, maapähkinää.
   

                                                                               15,50€

• Bo kho Minttu sot tuong ot / Fried beef in mint and chili sauce         
Paistettua naudanlihaa minttu chilikastikkeessa (G, L)

riisiä, sipulia, chilipaprikaa, bampua, papuja, paprikaa

        15,50 €

                                                                                  

                                                                      Kalaruoat

• Cá xao gung sot-me / Salmon and ginger in tamarindi sauce
   Lohta ja inkivääriä tamarindikastikkeessa (L)
riisiä, sipulia, purjoa, paprikaa, herkkusieniä

16,50 €

• Canh ca tipatia sot tuong ot / Boiled tilapia / salmon in chili sauce         
Keitettyä Tilapia / lohta chilikastikkeessa (G, L)

papuja, basilikaa, kukkakaalia, parsakaalia, chilipaprikaa

16,50€

• Ca xao tilapia sot panancurry / Fried tilapia / salmon in panang curry sauce       
                                                Paistettua Tilapia / lohta panancurrykastikkeessa (L)
                                  riisiä, kukkakaalia, sipulia, parsakaalia, chilipaprikaa, 
papuja,sitruunanlehti



16,50€

• Ca xao tilapia sot gung tuong ngot / Fried tilapia / salmon and ginger in sweet chili sauce
Paistettua Tilapia / lohta inkiväärillä sweet chili kastikkeessa (L)

riisiä, sipulia, purjoa, chilipaprikaa, kesäkurpitsaa

16,50€

• Ca kho tilapia cot dua dau phung / Braised tilapia / salmon in coconut sauce
Haudutettua Tilapia / lohta kookoskastikkeessa (G, L)

riisiä, sitruunanlehtiä, ananasta, paprika

16,50€

Katkarapuruoat

• Tôm chien su sot chua ngot / Deepfried shrimp in sweet and sour sauce
Friteerattua katkarapua hapanimeläkastikkeessa (L)

riisiä, sipulia, tomaattia, ananasta, punasipulia

                                                                                 16,50€
                              

• Tom rim cot dua / Braised Shrimp in coconutmilk
Haudutettua katkarapua kookosmaidolla (G, L)

riisiä, varsiselleriä, tomaattia, pähkinöitä, valkosipulia

16,50€

• Tôm xào ot cay / Shrimp in hot chili sauce
Katkarapua tulisessa chilikastikkeessa (G, L)

riisiä, sipulia purjoa, paprikaa, herkkusieniä, varsiselleriä

                                                                                   16,50€

• Tom xao sot curry xanh /Fried shrimp in green coconut curry sauce
Paistettua katkarapua vihreäässä currycookoskastikkeessa (G, L)

riisiä, papuja, kesäkurpitsaa, bampua, paprikaa, chilipaprikaa, 



                                                                               16,50 €

• Tom xao tuong ot curry do /Fried shrimp in red curry chili sauce
Paistettua katkarapua punaisessa currychilikastikkeessa (G, L)

riisiä, papuja, paprikaa, chilipaprikaa, basilikaa

                                                                             16,50€

                                                                              Jälkiruoat

• Kookospannacottaa ja hedelmiä (L)

5,50€

• Ice cream / Jäätelöä (L)
Vanilja / Suklaa / Mansikka

3 palloa ja keksiä

5,50€

• Chocolate brownie and ice cream /
Suklaabrownie ja vaniljajäätelöä (L)

5,50€

• Kem chuoi / Coconut and banana dream with nuts
Kookos-banaani unelma pähkinöillä (L)

5,50€

• Asian crepes and ice cream
Aasialaiset letut ja jäätelöä (L)

                                                                   

5,50€



• Vietnamese coffee / Vietnamilaista kahvia
kondensoitua maitoa

3,00€

Lastenruoat

• Chicken nuggets / Meatballs / Wieners / and french fries
Kananugetit / Lihapullat / Nauravat nakit / ja ranskalaisia (L)

7,00€

• Fried rice, egg and vegetables /
Paistettua riisiä, kananmunaa ja kasviksia (G, L)

7,00€

• Fried noodles and vegetables
Paistettua nuudelia ja vihanneksia (L)

7,00€

                



(G) = Gluteeniton     (V) = Vegaani     (L) = Laktoositon

                                                      Kahvi / Tee ……….  2,00€ (ruokailun yhteydessä 0€)

Mehu ……….  2,00€

Coca-Cola Zero 0,25l (pullo) ………..  2,00€

Coca Cola 0,25l (pullo) ……….  2,00€

 Pepsimax 0,3l (pullo)……………….2,00€

Pepsi 0,3l ( pullo )……………..2.00€

Sprite 0,3l (pullo) ……….  2,00€

Fanta/ Jaffa 0,3l (pullo) ……….  2,00€

Kivennäisvesi  0,33l ………  2,00€

Becks 0,33l (alkoholiton) …… 4,00€

Karhu III 0,3l (hana) ….…..  4,50€

Karhu III 0,5l (hana) ….…..  6,50€

Heineken 0,33l  ……….  6,00€

Tiger 0,33l  ……….  6,50€

Singha 0,33l  ……….  6,50€

Original Long Drink 0,33l ……….  5,00€

Kakola Riviera IPA 0,33l  ……….  7,00€

Brooklyn East IPA 0,355l  ……….   7,00€

Budejovichy Budvar Dark Lager 0,5l …… 7,50€

Valkoviinit
                                                                   12cl / 16cl / 24cl / pullo



Moselland Riesling (Saksa, puolimakea)   ………  6,00 € / 8,00 € / 12,00 € / 32,00 €
Pirteä ja hedelmäinen.

     Torres Vina Esmerlarda (Espanja, puolikuiva) ….….. 6,00 € / 8,00 € / 12,00 € / 32,00 Raikas, eloisa ja 
elegantti, maku myös kukkainen ja hedelmäinen. Jälkimaussa vihreän omenan raikasta happoisuutta.

            Maipachu Chardonnay (Chile, kuiva)   ….…   6,00 € / 8,00 € / 12,00 € / 32,00 €
Aromikas ja tasapainoinen. Hunajaa, melonia ja mantelia.

        Invenio Riesling (Saksa, puolikuiva)   ….…   7,00 € / 9,00 € / 14,00 € / 34,00 €
Raikas ja tuoksussa kukkaisuutta, sitrusta ja herkullista omenaisuutta. Hedelmäinen & herukkainen. Maku on pirteän 

hapokas.

Origini Pinot Grigio (Italia, kuiva ) ……. 6,00 € / 8,00 € / 12,00 € / 32,00 €
Raikas kesäinen valkoviini Venetsian alueelta. Rypälelajike Pinot Grigio.

Bretz Riesling Trocken (Saksa, kuiva) …….. 7,00 € / 9,00 € / 14,00 € / 34,00 €
Kuiva ja sopivan hapokas viini. Sopii kevyiden ruokien lisäksi aperitiiviksi ja seurusteluun. Rypäleenä Riesling.

LaScala (Espanja, kuiva) …….. 6,00 € / 8,00 € / 12,00 € / 32,00 €
Trooppisen aromaattinen viini Alicanten alueelta. Valmistettu Sauvignon Blanc ja Verdil rypäleistä.

                  
                     Mitos Blanco (Espanja kuiva ) ……… 6,00 € / 8,00 € / 12,00 € / 32,00 €

Kermaisen ja hunajaisen raikas Chardonnay Valenciasta. Sopii mainiosti kala- ja riisiruokien seuraksi
Luomu

                                                                                   
  Punaviinit

12cl / 16 cl / 24 cl / pullo

Gastelli Amici Sangiovese (Italia, keskitäyteläinen)   ……….   5,00 € / 7,00 € / 10,00 € / 28,00 €
Keskitäyteläinen, aromiltaan karpaloinen ja ryhdikkään hapokas.

Grapes & Stripes  (Yhdysvallat, täyteläinen)   ……… 5,00 € /  7,00 € / 10,00 € / 28,00 €
 Cabernet sauvignon Melko täyteläinen  josta löytyy punaisten marjojen sävyttämää 

mausteisuutta.

       Maipachu Cabernet Sauvignon (Chile, keskitäyteläinen)  …..…  5,00 €/ 7,00 € / 10,00 € / 
28,00 €

Keskieskitanniininen. Heldelmäisessä maussa myös paprikaa ja tummaa suklaata.



Gulara Shiraz (Australia, keskitäyteläinen)   ….…   6,00 € / 8,00 € / 12,00 € / 32,00 €
        Keskitanniininen viini jossa luumun sävyjä. Maku mausteinen ja tumman hedelmäinen.

Lascala (Espanja, keskitäyteläinen)  ……6,00€ / 8,00 € / 12,00 € /  32,00 €
Alicanten alueelta tuleva keskitäyteläinen punaviini. Rypälelajike Cabernet Sauvignon ja Merlot.

I Prandi (Italia, keskitäyteläinen)  ………..7,00 € / 9,00 € / 14,00 € / 34,00 €
Mielenkiintoinen italialainen Pinot Noir. Sopivasti tanniininen ja kauniin värinen. Kypsytetty 10 kuukautta 

tammitynnyreissä.

Origini Montepulciano D Àbruzzo Italia  ………..7,00 € / 9,00 € / 14,00 € / 34,00 €

                    Keskitäyteläinen punaviini, joka sopii erinomaisesti mausteiseen Aasialaiseen ruokaan

                                                    

                                                                         Kuohuviinit
                                                                                                                                     pullo

                                       Villa Braida (Italia, kuiva) ………  40,00€
Prosecco alueen sydämessä sijaitseva Villa Braida on 1800-luvulla viininviljelyn aloittanut tila. Nykyiset 

omistajat ovat voimakkaasti investoineet uusien korkeampilaatuisten tuotteiden kehittämiseen. Rypälelajike 
Glera.

Estrella De Oro Cava Brut (Espanja, kuiva) ….….   28,00 €
Tasapainoinen, hapokas ja raikkaan hedelmäinen.

               Fresita (Chile, makea) ….…  8,50 € / 20cl pullo
Runsas mansikkainen maku, jossa häivähdys sitrushedelmää. Melko runsas hapokkuus tasapainottaa 
makeaa makua. Keskitäyteläinen,

                Henkell Trocken (Saksa, kuiva)  ….…  8,50 € / 20cl pullo
Kypsän hedelmäinen, puhdaspiirteinen tuoksu on omenainen. Siinä on myös hennon paahteisia 
vivahteita. Lähes kuiva maku on myös puhdaspiirteinen, omenainen ja siinä on lisäksi sitrusmaisia 
vivahteita.

                              Roseviinit

               Martinot (Ranska) ….…  7,00 € / 9,00 € / 14,00 € / 34,00 €
Miellyttävä kesään sopiva rose. Erinomainen aperitiivina. Valmistettu Cabernet Franc ja Merlot 
rypäleistä.



      Konjakit
           

  Monopol V.S Cognac (Ranska) 4cl …….. 7,00 €

                                                             



                                                                        Menu kahdelle
Alkuruoaksi kevätkääryleet tofu / porsas

Pääruoaksi Tom rim Cot Dua / Braised Shrimp in coconutmilk
Haudutettua katkarapua kookosmaidolla (G)

riisiä, varsiselleriä, tomaattia, pähkinöitä, valkosipulia 

Jälkiruoaksi vapaavalinteinen jälkiruoka ja kahvia
Juomaksi 12cl viiniä

59,00€

              

Drinkkilista

Vodka Tonic .… 7,00€
Gin Tonic …. 7,00€

Kossu Vichy ….. 6,00€
Kossu Cola ….. 6,00€

Kossu Battery ….. 6,00€
Whiskey / Whiskey cola….6,00€ / 7.00€

Valkovenäläinen ….. 6,50€
Minttushotti 4cl ….. 5,00€



Ice cream / Jäätelöä (L)
                                                                                               Vanilja / Suklaa / Mansikka

3 palloa ja keksiä

5,50€ 5,50€

Chocolate brownie and ice cream / Kem 
chuoi / Coconut and banana dream with

Suklaabrownie ja vaniljajäätelöä (L) nuts Kookos-banaani unelma pähkinöillä (L)
5,50€                                                   5.50€


