
Wok-paistettua riisinuudelia soija-,

osterikastikkeella, basilikalla, kafferilimetin lehdillä,

chilillä, pippurilla, valkosipulilla, korianterilla,

porkkanalla, pikkumaissilla, parsakaalilla ja

keräkaalilla.

PHAD KEE MAO 

13,90€ 14,90€

15,90€

Suosituin annoksemme! Wokattua-riisinuudelia

talon tamarind-kastikkeella sekä kanalla, tofulla,

kananmunalla ja tuoreilla kasviksilla.

1. PHAD THAI (L,GL)

Wok-paistettua kanaa keltaisilla nuudeleilla,

valkosipulilla, siitake-sienillä, porkkanalla, kaalilla,

parsakaalilla, kukkakaalilla, herkkusienillä, kiinalaisilla

ruohosipulilla, pavuniduilla, seesami öljyllä,

soijakastikkeella, sokerilla, osterikastikkeella, koriantierin

lehdillä ja jauhetulla pippurilla.

Wok-paistettua kanaa valkosipulilla,

parsakaalilla, kaalilla, herkkusienillä,

porkkanalla, kukkakaalilla, hoisin soija-

kastikkeella ja oisterikastikkeella.

PHAD PAK RUAM NAM MAN HOI

4. STIR FRIED CHICKEN WITH MIXED VEGETABLES (L)

Wok-paistettua riisiä kananmunalla, valkosipulilla,

sipulilla, tomaatilla, porkkanalla, lehtikaalilla,

pippurilla, soijakastikkeella, korianterilla,

cashewpähkinöillä ja limellä.

KHAO PHAD 

Wok-paistettua kanaa, jauhetulla pippurilla,

valkosipulilla, sipulilla, paprikalla, porkkanalla,

pikkumaissilla, tomaatilla, ananasksella,

kevätsipulilla, kurkulla, koriantierin lehdillä,

tomaattikastikkeella.

PHAD PHEUW WAN

5.STIR FRIED CHICKEN WITH SWEET AND
SOUR SAUCE (L/GL)

Wok-paistettua kanaa punaisella chilitahnalla

(sis.katkarapuja), vihreillä pavuilla, bambulla,

pikkumaisilla, chilillä, kafferilimetin lehdillä ja

basilikalla.

PHAD PHRIK GAENG 

Curry kookosmaidossa punaisella chilitahnalla

(sis.katkarapuja), bambulla, munakoisolla,

chilillä, kafferilimetin lehdillä, basilikalla,

kalakastikeella ja palmusokerilla.

11. RED CURRY WITH CHICKEN (L,GL)

SNACKSIT

Friteeratut  kasviswontonit,

chilikastike
Rapet Thai
Nyytit (L)

Friteeratut kasvisrullat.

Yksi tai kolme

kappaletta 

Kevätkääryleet 

(L)

Tulinen kanakeitto kookosmaidolla, galangalla

(sis.katkarapuja), sitruunaruoholla, kaffir-limetti

lehdillä, tomaatilla, herkkusienillä, tamarindi

kastikkeella, kalakastikkeella, limellä, koriantierin

lehdillä ja chilillä

10. SPICY SOUP WITH CHICKEN AND COCONUT MILK (L/GL)

Curry kookosmaidossa panaeng curry tahnalla (sis.

katkarapuja), munakoisolla, punaisella spur chilillä,

kaffir-lime lehdillä, basilikalla, kalakastikkella ja

palmusokerilla

12. PANAENG CURRY WITH CHICKEN
(L,GL)

Curry kookosmaidossa massaman-maustetahnalla

(sis.katkarapuja), kanelilla, tähtianiksella,

kardemummalla, laakerinlehdellä, sipulilla,

bataatilla, perunalla, kalakastikkeella, tamarind-

kastikkeella ja maapähkinöillä

M
E
N
U

ASIAKAS SAA TILATTAESSA PYYTÄÄ VOIMAKKUUDENKysy henkilökunnaltamme valittavissa olevista proteiinin lähteistä sekä Vege/Vegaani
vaihtoehdoista : Kanaa / Possua/ Tofua/ Katkarapuja( + 4€ )

Tulinen thaimaalainen

papaijasalaatti

palmusokerilla,

kalakastikkeella ja chilillä.

Som Tam
(L)

Thai-yrtein marinoidut

uppopaistetut

kananpalat

Kananpalat 

(L)

8

7

7
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2. FRIED NOODLES WITH CHICKEN &

HERBS (L) 

6. FRIED RICE WITH CHICKEN (L) 

Wok-paistettua kanaa & cashewpähkinöitä.

valkosipulilla, sipulilla, paprikalla, porkkanalla,

herkkusienillä, pikkumaissilla, kevät sipulilla, soija-

kastikkeella, osterikastikkeella, korianterin lehdillä

ja chilitahnalla (sis. katkarapua)

PHAD  MED MAMUANG 

7. CHICKEN CASHEW NUTS (L)

Wok-paistettua kanaa soija- ja osterikastikkeella

sekä chilitahnalla (sis. katkarapua), paprikalla,

sipulilla, chilillä, basilikalla ja kevätsipulilla.

PHAD PHRIK PAO 

9. CHICKEN - SWEET CHILI PASTE (L)PHAD MII - SUA 

3. STIR FRIED CHICKEN WITH YELLOW NOODLE (L) 

13. MASSAMAN CURRY WITH CHICKEN (L,GL)

8. CHICKEN - RED CHILI (L)


