MENU

14,90€

Ole hyvä ja pyydä henkilöstöltä toivomanne
proteiinia : kanaa / possua/ tofua/ katkarapuja( + 4€ )

13,90€
1. PHAD THAI (L,GL)
Kana, tofu, riisinuudelit, muna, punasipuli,
rettikasäilyke, kaali, porkkana, pavunidut,
kiinalainen ruohosipuli, tamarindi kastike,
palmusokeri, chili-kastike, suola, sokeri,
kasvisöljy
Lisäkkeet/salaatti/murskatut maapähkinät

14,90€
5. PHAD PAK RUAM (L)

Kana, riisinuudelit soija-, osterikastike,
basilika, kafferilimetin lehti, chili, pippuri,
valkosipuli, korianteri, porkkana, pikkumaissi,
parsakaali, keräkaali.

Kana, chili-tahna öljyssä (sis. kuivattuja
katkarapuja), valkosipuli, sipuli, paprika,
porkkana, herkkusieni, pikkumaissi, paistettu
ja kuivattu chili, cashew pähkinä, kevätsipuli,
Soijakastike, osterikastike, sokeri, kasvisöljy,
koriantierin lehti
Lisäkkeet/riisi/salaatti

Kana, sipuli, valkosipuli, paprika, chili,
kevätsipuli, selleri, kookosmaito, pippuri,
kananmuna, curryjauhe, sokeri, kalakastike,
soijakastike, osteri kastike, kasvis öljy
Lisäkkeet/lime/salaatti

Kana, panaeng curry tahna
(sis.katkarapuja), kookosmaito, bambu,
munakoiso, chili, kafferilimetti lehti,
basilika, kalakastike, palmusokeri
Lisäkkeet/riisi/salaatti

12. PANAENG CURRY (L,GL)

Kana, riisi, valkosipuli, kaali, porkkana,
tomaatti, muna, sipuli, sokeri, suola, sojiakastike, cashew pähkinä, koriantierin lehti,
jauhettu pippuri, kasvisöljy
Lisäkkeet/salaatti

Kana, panaeng curry tahna (sis. katkarapuja),
kookosmaito, munakoiso, thaimaalainen
munakoiso, punainen spur chili, kaffir-limetti
lehti, basilika, kalakastike, sokeri, palmusokeri
Lisäkkeet/riisi/salaatti

10. PHAD PHED (L)

13. RED CURRY (L,GL)

Kana, punainen chili tahna, sormijuuri,
vihrejtä papuja, bambu, munakoiso, chili,
lime lehti, vihreä paprika, basilika, osterin
kastike, soijakastike
Lisäkkeet/riisi/salaatti

3. PHAD KEE MAO (L)

Kana, punainen chili-tahna (sis.katkarapuja)
kookosmaito, thaimaalainen munakoiso, pieni
munakoiso, munakoiso, bambu, kaffir-limetti
lehti, punainen spur chili, basilika, kalakastike,
sokeri, palmusokeri
Lisäkkeet/riisi/salaatti

7. PHAD KHING (L)
Kana, valkosipuli, sipuli, inkivääri,
paprika, porkkana, pikkumaissi,
herkkusieni, kevätsipuli, juudaksenkorva,
korianteri, hoisinkastike, soijakastike
Lisäkkeet/riisi/salaatti
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SNACKSIT

Kana, keltainen nuudeli(sis.gluteeni), valkosipuli,
siitake-sieni, porkkana, kaali, parsakaali,
kukkakaali, herkkusieni, kiinalainen ruohosipuli,
pavunidut, seesami öljy, soijakastike, sokeri,
osterikastike, koriantierin lehti, Jauhettu pippuri
Lisäkkeet/salaatti

11. GREEN CURRY (L,GL)

9. KHAO PHAD (L)

6. PHAD MED MAMUANG (L)

4. PHAD MII-SUA (L)

8. GAI PHAD PHONG KARI (L,M)

Kana, satokauden vihannekset, valkosipuli,
herkkusieni, osterikastike, soijakastike, sokeri,
kasvisöljy, korianteri
Lisäkkeet/riisi/salaatti

2. PHAD SII EW (L)

Kana, chili, valkosipuli, porkkana, pikkumaissi,
sipuli, herkkusieni, finger juuri, viherpippuri,
kaffir-limetti lehti, punainen spur chili, basilika,
kevätsipuli, chili-tahna öljyssä (sis. kuivattuja
katkarapuja),
Lisäkkeet/riisi/salaatti

15,90€

SOM TAM
(L)
KANAN/TOFUPALAT
(L)

Tulinen thaimaalainen
papaijasalaatti palmusokerilla,
kalakastikkeella ja chilillä.

8

Thai-yrtein marinoidut
uppopaistetut kanan/Tofupalat

7

KEVÄTKÄÄRYLEET
(L)

Friteeratut kasvisrullat
(2kpl)

6

14. MASSAMAN CURRY (L,GL)
Kana, massaman curry tahna
(sis.katkarapuja) kookosmaito, kaneli,
anistähti, kaardemumma, laakerinlehti,
sipuli, bataatti, peruna, kalakastike,
palmusokeri, tamarindi kastike, maapähkinä
Lisäkkeet/riisi/salaatti

