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LUNCH MENU 12€

Wok-paistettua riisinuudelia kanalla , osterikastikkeella, basilikalla, kafferilimetin lehdillä, chilillä
pippurilla, valkosipulilla, korianterilla, porkkanalla, pikkumaissilla, parsakaalilla ja keräkaalilla.

1. FRIED NOODLE WITH HERBS -PHAD KEE MAO (M,L)

Wok-paistettua kanaa soijakastikkeella sekä inkiväärillä, valkosipulilla, sipulilla,
juudaksenkorvalla, paprikalla, porkkanalla, pikkumaissilla, sienillä ja korianterilla.

2. CHICKEN GINGER - PHAD KHING  (L)

Curry kookosmaidossa massaman-maustetahnalla, kanelilla, tähtianiksella, kardemummalla,
laakerinlehdellä, sipulilla, bataatilla, perunalla, kalakastikkeella, tamarind-kastikkeella,
maapähkinöillä ja inkiväärillä.

3. MASSAMAN CURRY (L,GL)

Wok-paistettua riisinuudelia tummalla soijakastikkeella sekä valkosipulilla, kananmunalla,
satokauden vihanneksillasienillä, sienillä, mungpavun iduilla ja korianterilla.

1. FRIED NOODLE DARK SOY SAUCE - PHAD SII EW (L)

Wok-paistettua kanaa punaisella chilitahnalla, vihreillä pavuilla, bambulla, pikkumaisilla,
chilillä, kafferilimetin lehdillä ja basilikalla.

2. CHICKEN WITH RED CHILI PASTE - PHAD PHRIK GAENG (L)

Curry kookosmaidossa keltaisella chilitahnalla, kanalla, sipulilla, bataatilla, tomaattilla,
tamarind-kastikeella, palmusokerilla, ja paistettu sipulilla.

3. YELLOW CURRY (L,GL)
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2. STIR FRY WITH CURRY POWDER - PHAD PHONG KAREE  (L)

Curry kookosmaidossa punaisella chilitahnalla, bambulla, munakoisolla, chilillä, kafferilimetin
ledillä, basilikalla, kalakastikeella ja palmusokerilla.

3. RED CURRY (L,GL)

Wok-paistettua nuudelia soija-, osteri- ja kalakastikkeella sekä kanalla, chilillä, basilikalla,
vihreillä pavuilla, bambulla, pikkumaissilla ja valkosipulilla.

1. STIR-FRY WITH CHILI & BASIL - PHAD KA PRAO SEN (L)
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Wok-paistettua keltainen nuudelia kanalla, valkosipulilla, sienilla, satokauden vihanneksilla, 
seesamiöljyillä, korianterilla, ja ruohosipulilla.

1. STIR-FRIED YELLOW NOODLE - PHAD MII SUA (L)

Curry kookosmaidossa panaeng-currytahnalla, kanalla, munakoisolla, chilillä, kafferilimetin
ledillä, basilikalla, kalakastikeella ja palmusokerilla.

3. PANAENG CURRY (L,GL)

Wok-paistettua kanaa soija- ja osterikastikkeella sekä chilitahnalla (sis. katkarapua),
paprikalla, sipulilla, chilillä, basilikalla ja kevätsipulilla.

2. CHICKEN WITH CHILI PASTE - PHAD PHRIK PAO (L)
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Wokattua-riisinuudelia talon tamarind-, chili-kastikkeella sekä kanalla, tofulla,
kananmunalla, maapähkinällä, ja tuoreilla kasviksilla.

1. PHAD THAI (L,GL)

Wok-paistettua kanaa punaisella chilitahnalla, vihreillä pavuilla, bambulla, munakoisolla,
chilillä, paprikalla, kafferilimetin ledillä, basilikalla, ja osterikastikeella.

2. CHICKEN WITH RED CHILI PASTE - PHAD PHED (L)

Curry kookosmaidossa vihreällä chilitahnalla, bambulla, munakoisolla, chilillä,
kafferilimetin lehdillä, basilikalla, kalakastikkeella ja palmusokerilla.

3. GREEN CURRY (L,GL)

Wok-paistettua kanaa kala-, osterikastikkeella sekä keltaisella curry-puuterilla,
kananmunalla, valkosipulilla, sipulilla, sellerilla, chilillä, kookosmaidolla.

Kaikki annokset saatavilla myös VEGE tai VEGAANISENA :)
Käytämme vain suomalaista lihaa!


