
Pääruoat Kysy henkilökunnaltamme valittavissa olevista

proteiinin lähteistä: Kana/Sika/Tofu/Katkarapu(+3).

Thaimaalainen basilika ja kaneli
Kookos ja paahdettu seesami
Mango-korianteri-sorbetti (Ve)

Vanhan Porvoon Jäätelötehtaan jäätelö
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Jäätelöä ja uppopaistettuja banaanirullia 6
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Uppopaistetut
kasviskevätrullat makean
chilikastikkeen kanssa
tarjoiltuna.

Spring rolls 

(L)
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Uppopaistetut
kasviswontonit makean
chilikastikkeen kanssa
tarjoiltuna.

Rapeat wonton-

nyytit (L)
6

Thai-yrtein marinoidut
uppopaistetut kananpalat.

Kananpalat

(L)
6

Sianlihapullat makean
chilikastikkeen kanssa tarjoiltuna.

Thaimaalaiset

lihapullatikut (L)
6

Tulinen thaimaalainen
papaijasalaatti palmusokerilla,
kalakastikkeella ja chilillä.

Som Tam

(L)
6

Wok-paistettua riisinuudelia talon
tamarind-kastikkeella sekä kanalla, tofulla,
kananmunalla, porkkanalla, ruohosipulilla,
mungpavun iduilla, keräkaalilla ja
maapähkinöillä.

1. PHAD THAI (L,GL)

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

2. PHAD KEE MAO (L)

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

9. PHAD PHRIK PAO (L)

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

10. RED CURRY (L,GL)
Wok-paistettua kanaa soija-, osteri- ja
kalakastikkeella sekä chilillä, basilikalla, vihreillä
pavuilla, bambulla, pikkumaissilla ja valkosipulilla.

7. PHAD KA PRAO (L)

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

8. PHAD PHRIK GAENG (L)

Wok-paistettua kanaa soijakastikkeella sekä
cashewpähkinöillä, chilitahna (sis. katkarapua),
valkosipulilla, sipulilla, satokauden vihanneksilla,
seesamiöljy, limellä ja paistetulla chilillä.

4. PHAD MED MAMUANG (L)

Wok-paistettua riisiä kananmunalla,
valkosipulilla, sipulilla, tomaatilla,
porkkanalla, lehtikaalilla, pippurilla,
soijakastikkeella, korianterilla,
cashewpähkinöillä ja limellä.

6. KHAO PHAD (L)Wok-paistettua riisinuudelia tummalla
soijakastikkeella sekä valkosipulilla,
kananmunalla, satokauden
vihanneksillasienillä, sienillä, mungpavun
iduilla ja korianterilla.

3. PHAD SII EW (L)

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

12. MASSAMAN CURRY (L,GL)

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

5. PHAD KHING  (L)
Curry kookosmaidossa vihreällä
chilitahnalla, bambulla, munakoisolla, chilillä,
kafferilimetin lehdillä, basilikalla,
kalakastikkeella ja palmusokerilla.

11. GREEN CURRY (L,GL)
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