
Thai Orchid ITIS   

DELIVERY 
kampanja tarjous!! 

voim. 23.3-31.5.2020 

Tilaus soittamalla 

050 544 0111                                        

TARJOUS Kaikki pääruoat (nro. 26-40) 
Tofu-vege, kana, possu, tai nauta 

osta 2 maksat 1
(pitää olla samanlaiset annokset)

osta 3 maksat 2
(ei ole pakko olla samanlaiset annokset)

osta 4 maksat 3
(ei ole pakko olla samanlaiset annokset)

(tarjous voim.23.3-31.5.20 asti)

PÄÄRUOAT       

Vege-Tofu €12.00 | Kana tai Possu €13.00         
Naudanliha €14.00 | Ankka 15.00 | Jätti tiikerirapu €15.00

32.PHAD PREW WANH                                                          
Annos valintasi mukaan - Wok-pannulla paistettuja tuoreita vihanneksia, 
valkosipulia, tomaattia, ananasta, kurkkua, hapanimeläkastiketta. 
 

Annos valintasi mukaan - Wok-pannulla paistettua pak-choita, 
parsakaalia, valkosipulia, bambuversoja, sieniä, sipulia, soija-, kala- ja 
osterikastikkeessa.  

33.PHAD NAM MAN HOY                                                       

31.PHAD MED MAMUANG  @     

34.PHAD TAKRAI                                                               
Annos valintasi mukaan - Wok-pannulla paistettua sitruunaruohoa, 
valkosipulia, sipulia, kevätsipulia, purjoa, chiliä, osteri-, kala- ja 
soijakastikkeella.  

Annos valintasi mukaan - Wok-pannulla paistettuja cashewpähkinöitä, 
paprikaa, sipulia, valkosipulia, kevätsipulia, ja kuivattua chiliä, 
katkaraputahnaa, soijaa, osterikastiketta.

40.GAENG PANAENG CURRY                                             

36.GAENG MASSAMAN CURRY @                                                    

Annos valintasi mukaan - punacurrytahnalla maustetussa 
kookosmaitoliemessä sekä chiliä, basilikaa, bambun versoja, Thai 
munakoisoa, ja kafr-limenlehteä.

35.PHAD KRA PAO                                                           

Annos valintasi mukaan - vihreä curry tahnalla maustettu kookosmaito 
liemessä sekä chiliä, basilikaa, bambun versoja, Thai munakoisoa ja 

Annos valintasi mukaan - aromaattinen Thai panaengcurrytahnalla 
maustettu kookosmaitoliemessä sekä chiliä, basilikaa, pitkäpyöreä 

Annos valintasi mukaan - massaman currytahnalla maustettu, 
kookosmaitocurryliemessä, sekä tuoreita makeaa bataattia, 
kardemummaa, sipulia, paahdettua maapähkinää.

39.GAENG PHED RED CURRY   

Vege-Tofu €12.00 | Kana tai Possu €13.00 | Naudanliha €14.00 | 
Ankka €15.00 | Jätti tiikerirapu €15.00

papuja, chilipaprikaa, munkoisoa, ja kafr-limenlehteä.

       

37.GAENG GA RI YELLOW CURRY                                      
Annos valintasi mukaan - aromaattinen keltaisella currytahnalla maustettu, 
kookosmaitoliemessä sekä bataattia, sipulia, sitruunaruohoa ja porkkanaa.

Annos valintasi mukaan - Wok-pannulla paistettua chiliä, basilikaa, 
valkosipulia, bambuversoja, sipulia, paprikaa, pyöreitä papuja, soija-, kala- 
ja osterikastikkeessä. 

THAI KOOKOSMAITO CURRYT  

                                                                           
38.GAENG KEOWANH GREEN CURRY                             

kafr-limenlehteä.      
                                 

    

ÄYRIÄISRUOAT

48.PLA NIL PHAD PRIK GING                                               €14.00                                                                                         
Rapeaksi uppopaistettuja tilapian leetä, wok paistettuna soija-, osteri- ja 
kalakastikkeessa, tuoretta inkivääriä, siitakesieniä, sipulia, purjoa, paprika.

                                                                   

PÄÄRUOAT LIHA JA SIIPIKARJA 

chilipaprikaa, korianteria ja purjoa makeassa karamellisoidussa 

42.TERIYAKI PORK RIBS &                                                     €14.00                                                                                 
Rapeita haudutettuja porsaan ribsejä, sekä sipulia, ruohosipulia, 
valkosipulia, korianteria ja purjoa, makeassa teriyaki-soijakastikkeessa.    

talon makean ´viinietikka, punaviini tomaatti kastikkeessa´ 

                                                                    
47.PHAD KRA PAO THA LEH                                              €16.00                                                                                                
Wok paistettuja äyriäisiä - mustekalaa, vihersimpukkaa, kampasimpukkaa, 
tiikerirapua, maustettuna chilillä, basilikalla, paprikalla, sipulilla, pyöreillä 
pavuilla, soija-, kala-, sekä osterikastikkeessa. 

paistetulla tamarind, chili kastikkeessa, sekä korianteria, 

sekä korianteria, purjoa, ja pikkelöityä kurkkua.

purjoa, pippuria, ja grillattua ananasta.   

46.PLA MEYK PHAD PRIK THAI DAM                                    €15.00                                                                                                
Wok paistettua mustekalaa maustettuna mustapippurilla, valkosipulilla, 
paprikalla, purjolla, sipulilla, kiinankaalilla, soija-, kala-, ja osterikastikkeessa.

                                                           

talon luomu-hunaja soijakastikkeessa. 

                                                                   

49.PLA SLAMON SOS PANAENG                                               €16.00                                                                                    
Grillattua rapeaa lohta, aromaattisessa panaeng curry 
kookosmaitokastikkeessa, sekä grillattua tankoparsaa, pyöreäpapua, 
chiliä, basilikaa.                                               

43.PED RAAD PRIK   &                                                  €16.00                                                                       
Yrttiliemessä haudutettua paahdettua rapeaa ankanrintaa 

44.PED LAU DAENG  &                                                   €16.00                                                                       
Haudutettua yrtti liemessä, paahdettua rapea ankan rintaa, 

                                                            

Erikoisruokalaji   
                                                                                                                                                                                                                                                                     
41. SII KHOONG MUU TUN OP NAMPHYNG   &                       €14.00                                                                                
Rapeita haudutettuja porsaan ribsejä, sekä inkivääriä, 

45.PLA MEYK PHAD KAI KHEM                                                 €15.00                                                                                                 
Wok paistettua mustekalaa, maustettuna suolatuilla ankanmunilla sekä 
chilitahnaa, purjoa, paprikaa, ruohosipulia, korianteria, selleriä, soija-, kala- 
ja osterikastikkeessa. 

50.SALMON YANG TERIYAKI &                                               €16.00                                                                                    
Grillattua rapeaa lohta, sekä friteerattua tankoparsaa, sipulia, ruohosipulia, 
valkosipulia, korianteria, purjoa, makeassa teriyaki soija kastikkeesa.

JUOMAT  3€/kpl
Coca-Cola 500ml 
Coca-Cola Zero 500ml  
Fanta 500ml
Sprite 500ml
Old Jamaican Ginger Beer 0,33 l
Kookosmehu
Guavamehu
Litsimehu
Mangomehu
    
    

 THAI COMBO PAKETTI TARJOUS!! -25% HINTA 35€ (norm.47e.)
2 vapaavalintainen alkupalat nro. 1-8

+2 vapaavalintainen pääruoka annosta nro. 26-40 
(tofu-vege, kana, possu, nauta)

+2 kpl kaikki juomat listalta 
(tarjous voim.23.3-31.5.20 asti)

Kaikkiin pääruoka-annoksiin kuuluu lämmin riisi mukaan + kuljetus

@thaiorchiditis

Tilaus viimeistään puoli tuntia 
ennen ravintolan sulkemista.

HUOM! Kuljetusmaksu 5€. 
Yli 20€:n tilauksissa 

kuljetus on ilmainen.

Aukioloajat 
Ma-Pe 11-19

La 11-18
Su 11-18

Thai Cuisine & Thai Sushi buffet
Kauppakeskus itis

Itäkatu1/Tallinnanaukio, 00930 Helsinki
www.thaimaalainenravintola.



korianteria, purjoa, sitruunaruohoa, kurkkua, tomaattia.                                                                                        

1. POPIA TOD PHAK SALAI  &                                     2kpl/€5.00                                                      
Uppopaistettua merilevää, kasvis, vermiselli vehnää, 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
7. GOONG TEMPURA                                               3kpl/€6.00   

Uppopaistettuja kasviksia tempura ´frittikuoressa´ 

8. THOT MAN PLA GLAI  &@                                  4kpl/€6.00   

purjoa, kasvis täyttettä, murskattua maapähkinä ´hoisin´ chili dressing´ (G,L)

                                                                                                                          

Porkkanaa, Kesäkurpitsaa, korianteria, purjoa, Parsakaalia, sipulia, 

3. PHAK THOD TEMPURA  &                           €5.00     

Paprikaa´ kasvis seesamimajoneesi & makea ´chili dressing´ sisältää vehnää.  

4. TAUHU YANG STAY &@                                                   2kpl/€5.00                           

                                                                                      

Hyvin mausteista Thai maalaistyylistä grillattua porsaanniskaa salaattiannoksena 
maustettuna chilin, korianterin, purjon, mintun lehden, punasipulin, limen mehun, 
limen lehden, kalakastikkeen, sokerin sekä paahdetun jauhetun riisin kera.   

Grillattua broilerin rintaleetä vartaassa sekä talon makea kookos stay 
maapähkinä kastikke. ´kurkku viinietikka dressing` (G,L)   

kevätkääryleitä, korianteria, purjoa, makea tamarind ´chili Dressing´     

Grillattua tofua vartaissa, talon makea kookos satay 

5. SATAY GAI &@                                                    2kpl/€6.00               

ALKUPALAT

2. POPIA SOD TAUHU PHAK  &@                                2kpl/€5.00  
Käsin käärittyjä riisipaperirullia, tofua, vermiselliä, korianteria, 

maapähkinä kastikkeessa, korianteria, purjoa, ´kurkku viinietikka dressing` (G,L)  

                                                                                  
6. POPIA SOD GAI YANG  &@                                      2kpl/€6.00    
Käsin käärittyjä riisipaperirullia, grillattua broilerin rintaleetä, kasvis, vermiselli 
täytettä, korianteria, sekä murskattuja maapähkinöitä ´hoisin´ chili dressing´ (G,L)

Uppopaistettuja katkarapuja ´tempura´ frittikuoressa´    
kewpie seesami majoneesi, ´makea chli dressing´ sisältää vehnää.

makea maapähkinä chli kastike, ´kurkku viini etikka ´dressing` (G,L)    
                                                                   

THAI PÄÄRUOKA SALAATTI

9. SOM TAM THAI GAI YANG  @        €13.00                                               
(saa myös vege-tofuna)  
Perinteinen mausteinen Thai papaja salaatti, chiliä, pyöreää papua, 
palmusokeri, valkosipulia, kuivattuja katkarapuja, paahdettua maapähkinää. 
Sisältää paistettua rapeaa kanankoipea. ´makea chili kastike´     

Uppopaistettuja, Thai yrttikalakakkuja, korianteria, purjoa, 

                                                                          
10. NAM TOK CO MOO YANG  &                             €13.00   

                                                     
11. LARB GAI   &                                                           €13.00             
(SAA MYÖS PORSAANLIHALLA)                                                                             
Perinteinen Isanin seudun, tulinen kanasalaattiannos joka sisältää tuoretta chiliä, 
limeä, mintun lehteä, punasipulia, ruohosipulia, limen lehteä, purjoa, korianteria 
sekä paahdettua jauhetettua riisiä.    
                                                                              
12. YUM THALE RUAM MIT   &                               €15.00                                                                              
Perinteinen tulinen ja kirpeän makuinen Thai-äyriäis salaatti. 
Annos sisältää chilihilloa, limeä, ruohosipulia, sipulia, kalakastiketta, 

14. TOM KHA GAI                                               Pieni 5.00 tai iso 12.00    
                                   

Klassinen tulinen kirkas liemi tiikerirapukeitto, joka sisältää 

 

16. TOM YUM GOONG                                   Pieni €6.00 tai Iso €14.00                                                        

                                                        

Klassinen tulinen Thai kirkasliemikanakeitto, joka sisältää thai yrtien aromien maut 
ja tuoksut, galangal, sipulia, sieniä, sitruunaruohoa, korianteria, purjoa, chiliä ja 
limen lehteä.            

thai yrtien aromien maut ja tuoksut, galangal, sipulia, sieniä, 

(kana tai vege-tofu)                                             

sitruunaruohoa, korianteria, purjoa, chiliä ja limen lehteä.  

17. TOMYUM NAMCON SALMON     Pieni €6.00 tai Iso14.00  

18. ORCHID SENSEI SUSHI MIX SET     €14.00 14 kpl

MAKI : Lohi, kurkku, makea friseesalaatti 4 kpl                                     

20. VEGAANI SUSHI MIX SET     €14.00 14kpl                                              

SUSHILAJITELMAT

                                                                                                                                                                                                                    
19. THE LAST SAMURAI SUSHI MIX SET     €14.00  14 kpl                                            

15. TOM YUM GAI                Pieni 5.00 tai iso 12.00                              
(kana tai vege-tofu)                                                                                        

CALIFORNIA VEGE ROLL: riisi, kurkku, avokado, Inari tofu, seesami 4 kpl   

NIGIRIT: lohi 4 kpl NIGIRIT: Ebi 3 kpl

MAKI : Lohi, kurkku, makea friseesalaatti 4 kpl                                     

NIGIRIT: Aburi lohi, majoneesi, teriyaki 2 kpl

Perinteinen Thaimaalainen kookosmaito-kanakeitto, joka sisältää thai yrttien 
aromien maut ja tuoksut galangal, sipulia, sieniä, sitruunaruohoa, korianteria, 
purjoa, chiliä ja limen lehteä.  

NIGIRIT: Avokado 4 kpl
NIGIRIT: Inari tofu 2 kpl

NIGIRIT: Tuna 2 kpl 

NIGIRIT: Aburi lohi, majoneesi, teriyaki 3 kpl

Mausteinen Isanin tyylinen kookosmaito grillattu lohikeitto, laktoositonta 
ruokakermaa, sitruunaruohoa, korianteria, purjoa, limen lehteä, galangaa.

NIGIRIT: lohi 2 kpl

CALIFORNIA ROLL: riisi, kurkku, tamogo, avokado, masago, seesami 4 kpl 

MAKI : kurkku,makea friseesalaatti,retikka 4 kpl                                     

 

                                              

                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

KEITOT

13. MISOSHIRU ORIGINAL JAPANESE SOUP      €5.00                                                                                         
Perinteinen Japanilainen suosittu Miso keitto, marinoitua 
tofua, wakame merilevää, purjoa ja kevätsipulia.   

                           

Eksoottinen tom yum tahnalla maustettu, wok paistettua riisiä sekä äyriäisiä 
,kananmunaa, keitettyä kananmunaa, sipulia, purjoa, korianteria,kafr limen lehteä, 
kurkkua ja limen viipaleita.

                     

(paistettua kananmunaa +€2,50)                                                    

23.PHAD KRAPAO MUU KROP                                       €13.00    

Thai orchidin tyyliin wok paistettua riisiä, kananmunaa, broilerinrintaa, katkarapuja, 
parsakaalia, lehtikaalia, maissia, sipulia, purjoa, kurkkua ja limen viipaletta, ´prik nam 
pla dressing´ 

Annos valintasi mukaan - miedosti maustettu wok paistettu leveä riisinuudeliannos, 
joka koostuu kananmunasta, lehtikaalista, iduista, paprikasta, parsakaalista, soijasta, 
kalakastikkeesta sekä osterikastikkeesta, tarjoillaan rapeaksi paahdetun sipulin ja 
limeviipaleen kera.       

Perinteinen thaimaalainen lempi katuruoka-annos, wok pannulla paistettua 
hienonnettua porsaan niskaa, chiliä, holybasil, sipulia, valkosipulia, pyöreäpapua, 
soija-, kala- ja osterikastikkeella, jasmin riisiä sekä paistettua rapeaa kananmunaa 
´prik nam pla dreesing´

Annos valintasi mukaan - phad Thai on perinteinen miedosti wok paistettu 
riisinuudeliannos, joka koostuu kananmunasta, tamarind kastikkeesta, 
tomaattisoseesta, kalakastikkeesta, soijasta, iduista, purjosta, tarjoillaan murskattujen 
maapähkinöiden ja limeviipaleen kera     

(paistettua kananmunaa +€2,50)

´prik nam pla dressing´ 
                       

Paahdettua rapeaa porsaankylkeä maustettuna osterikastikkeella, kalakastikkeella, 
chilillä sekä Thai lehtikaalilla. Tarjoillaan lämpimän riisin kera 

23.KHAO PHAD THAIORCHID                                         €13.00   

22.PHAD KHA NA MUU KROP                                        €13.00   

(paistettua kananmunaa +€2,50)
Paahdettua rapeaa porsaankylkeä, maustettuna osterikastikkeella, kalakastikkeella, 
chilillä sekä Thai basilikalla. Tarjoillaan lämpimän riisin kera  ´prik nam pla dressing´   

21.GRAPAO MOOSAP KAE DAO       €13.00

25.KHAO PHAD TOM YUM THA LEH                                       €14.00

WOK PAISTETUT NUUDELIT
Kaikki wok paistetut nuudelit on mahdollista saada Vege-tofulla kasvisvaihtoehtona, 
kanalla, possulla, naudanlihalla tai jätti-tiikeriravuilla

Vege-Tofu €12.00 | kana/possu 13.00€ | naudanliha €14.00 | jätti-tiikerirapu €15.00

26.PHAD THAI                                                                       

27.PHAD SIU                                                                                                  

                                                 
28.YAKISOBA JAPANESE WOK NOODLES                                            
Annos valintasi mukaan - hyvin suosittu japanilainen tattari-vehnäjauhosta tehty, 
katukeittiön wok paistettu nuudeliannos, joka koostuu seesamista, parsakaalista, 
siitakesienistä, paprikasta, iduista ja pilkotusta merilevästä ´tarjoillaan sriracha-
chilikastikkeen kera´

29.PHAD SIU KHI MAU  
Annos valintasi mukaan - vahvasti maustettu wok paistettua leveä riisinuudeliannos, 
joka koostuu kananmunasta, lehtikaalista, chilistä, basilikasta, iduista, paprikasta, 
parsakaalista, pippurista, soijasta, kalakastikkeesta, sekä osterikastikkeesta, ´tarjoillaan 
rapeaksi paahdetun sipulin kera ja limeviipaleen kera.    
                                                                                                            
30.PHAD SEN UDON KHI MAU                                     
Annos valintasi mukaan - vahvasti maustettu wok paistettu korealainen udon-
vehnänuudeliannos, joka koostuu kananmunasta, lehtikaalista, chilistä, basilikasta, 
iduista, paprikasta, parsakaalista, pippurista, soija-, kala-, sekä osterikastikkeesta, 
´tarjoillaan rapeaksi paahdetun sipulin kera´

    
    

Alkupalatarjous! 
Osta 3 maksa 2

(Tarjous voim. 23.3-31.5.20 asti)

Kaikki keitot TARJOUS! 
osta 3 maksa 2
osta 4 maksa 3
(Tarjous voim. 23.3-31.5.20)

               
Näitä annoksia ei voi saada Vegenä!       

THAI 
STREET 
FOOD

COMBO THAI & SUSHI SET TARJOUS -25% hinta 59€ (norm.79€) 

2 vapaavalintaista alkupalaa nro.1-8
+2 vapaavalintaista pääruokaa nro.26-40 (tofu,vege,kana,possu,nauta)

+2 vapaavalintaista sushi lajiltelmaa 
+4 kpl kaikki juomat listalta 
Tarjous voim. 28.3-31.5.2020 


