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Thai Orchid Itis

Thai Orchid’in ruoat ovat sekoitus 
perinteistä että modernia Thaimaalaista 
ja Aasialaista ruokakulttuuria parhaim-
millaan. Tarkoituksemme ja taitomme 
on luoda asiakkaillemme inspiroivia 
makuelämyksiä yhdistelemällä Thaimaan 
ja Aasian perinteisiä makuja modernilla 
tavalla. Käytämme  tuoreita elin- 
tarvikkeita ja raaka-aineita, kuten 
lihaa, vihanneksia, aitoja Thaimaalaisia 
ja Aasialaisia tuoreita yrttejä sekä 
mausteita.

Thaimaalaisen ja Aasialaisen keittiöiden 
ainutlaatuinen vahvuus on eri makujen 
yhdistäminen. Neljä päämakua ovat 
hapan, suolainen, makea ja tulinen. 
Kerromme mielellämme asiakkaillemme 
mitä ja kuinka ruokalajeja tulee yhdistellä 
ja että mikä juoma sopii, jotta makujen 
yhdistelmä ja elämys olisi täydellinen.

Koska Thaimaalaisessa ja Aasialaisessa 
keittiössä moni annos sisältää 
kalakastiketta, raputahnaa, soijaa, 
osterikastiketta ja maapähkinää, niin 
pyydämme allergikkoja kääntymään 
henkilökuntamme puoleen allergia-
asioissa, jotta voimme luoda juuri 
sinulle sopivan ja turvallisen annoksen.

Thai Orchid’in Thai dishes are a blend 
of traditional and modern Thai and 
Asian cuisine at its best. Our goal and 
Orchid’in Thai dishes are a blend 
of traditional and modern Thai and 
Asian cuisine at its best. Our goal and 
our skills to create inspiring culinary 
experience for our customers by 
combining Thai and Asian traditional 
flavors in a modern way. We use only 
fresh food and raw materials, such as 
meat, vegetables, authentic Thai and 
Asian herbs and spices.

Thai and Asian cuisines unique strength 
lies in the combination of different 
flavors. Four predominant are sour, 
salty, sweet and spicy. We will be happy 
our customers what and how dishes 
should be combined with that which is 
suitable for drinking, so the combination 
of flavors and the experience would be 
perfect.

As a Thai and an Asian kitchen includes 
a multiple-dose fish sauce, crab paste, 
soy, oyster sauce and peanuts, so we 
ask that allergies to turn to our staff by 
half allergy issues, so that we can create 
for you a suitable and safe dose.

Alkupalat 



6 ป่อเปี๊ยสดไก่ย่าง   
POPIA SOD GAI YANG

Käsinkäärittyjä riisipaperirullia, joissa grillattua broilerin rintafileetä, vermicel-
lia, kasvistäytettä, korianteria sekä murskattu maapähkinä hoisin chilikastike.
Hand wrapped rice paper rolls with grilled chicken fillet, vermicel, vege-
table filling, coriander and crushed peanut hoisin chili  dressing.

&@ 

8 ทอดมันปลากราย    
THOT MAN PLA GLAI

Uppopaistettuja Thai-yrttikalakakkuja, korianteria, purjoa sekä makea 
maapähkinä chilikastike ja kurkku-viinietikkakastike.
Deep fried Thai herb fish cakes, coriander, leek served with sweet peanut 
chili sauce and cucumber vinegar dressing.

&@ 

7 กุ้งเทมปุระ     
GOONG TEMPURA

Uppopaistettu katkaraputempura sekä kewpie-seesami -majoneesi ja 
makea chilikastike.
Flush fried Shrimp tempura served with kewpie sesame mayonnaise and 
sweet chili dressing.

   

9 ซาลาเปาไส้หมู     
SIOPAO SAI MOO

Höyrystetty makea possusämpylä, jossa Thai orchid kewpie -majonee-
sia, jääsalaattia, korianteria, Thai-basilikaa, chilipaprikaa, paahdettua 
sipulia, pikkelöityä kurkkua sekä luumukastike
Steamed sweet pork bun with ‘Thai Orchid style’ kewpie sauce, ice let-
tuce, Thai basil, chili paprika, roasted onion, pickled cucumber served 
with plum dressing

&

10 หอยเชลล์ย่างน้ำาปลาหวาน  
HOY SHELL YANG NAM PLA WANH

Grillatut kampasimpukat, joissa paahdettua maapähkinä, karamellisoitua 
Thai-chilihilloa, sitruunaruohoa, makeasipulia, korianteria, chaplu lehteä 
ja syötävää orvokkia.
Grilled scallops with roasted peanuts, caramelized Thai chili jam, lemon-
grass, sweet onion, coriander, chaplu leaf and edible flowers.

&@ 

€6.50
1kpl

€7.50
2kpl

€6.50
2kpl

€6.50
4kpl

€6.50
3kpl

อาหารเรียกน้ำา|Alkupalat|Appetizersอาหารเรียกน้ำา|Alkupalat|Appetizers

€5.00
2kpl

€6.00

€6.00
2kpl

Uppopaistetuissa ruoissa käytetään useimmiten vehnäjauhoa.  
Most of the deep-fried food include wheat flour.  

  Hieman tulinen   Keskitulinen   Erittäin tulinen  @ Sisältää pähkinää  & Sisältää korianteria

Allergigot kääntykää henkilökunnan puoleen, kiitos.  Näitä annoksia ei voi saada kasvisversioina. Uppopaistetuissa ruoissa käytetään useimmiten vehnäjauhoa. 
People with allergies please contact the staff. These dishes are not available as vegetarian versions. Most of the deep-fried food include wheat flour.  

  Hieman tulinen   Keskitulinen   Erittäin tulinen  @ Sisältää pähkinää  & Sisältää korianteria

1 ปอเปี๊ยะทอดผักสาหร่าย   
POPIA TOD PHAK SALAI

Uppopaistettuja kasvis-kevätkääryleitä, joissa merilevää, vermicelli 
vehnää, korianteria, purjoa sekä makea tamarind chilikastike.
Deep fried vegetarian spring rolls with sea weed, vermicel, wheat, cori-
ander, leek and sweet tamarind chili dressing.

& 

3 ผักทอดเทมปุระ    
PHAK THOD TEMPURA

Uppopaistettu kasvistempura, jossa porkkanaa, kesäkurpitsaa, korianteria, 
purjoa, parsakaalia, sipulia ja paprikaa sekä kasvis-seesamimajoneesi ja 
makea chilikastike.
Flush fried vegetable tempura with carrot, zucchini, parsley, broccoli, onion, 
paprika served with vegetable sesame mayonnaise and sweet chili dressing.

@ 

2 ปอเปี๊ยะสดเต้าหู้ผัก     
POPIA SOD TAUHU PHAK

Käsinkäärittyjä riisipaperirullia, joissa tofua, vermicellia, korianteria, 
purjoa, kasvistäyttettä sekä murskattu maapähkinä hoisin chilikastike.
Hand wrapped rice paper rolls with tofu, vermicel, vegetable filling, 
coriander, leek and crushed peanut hoisin chili dressing.

&@ 

4 เต้าหู้ย่างสะเต๊ะ     
TAUHU YANG STAY

Grillattua tofua vartaissa, korianteria, purjoa sekä talon makea kookos-
satay-maapähkinäkastike ja kurkku-viinietikkakastike.
Grilled tofu on the skewer, coriander, leek, house’s own sweet coconut 
satay peanut sauce and cucumber vinegar dressing.

&@ 

5 ไก่สะเต๊ะ  
SATAY GAI

Grillattua broilerin rintafileetä vartaassa sekä talon makea kookos-satay-maapähkinäkastike ja kurk-
ku-viinietikkakastike.
Grilled chicken fillet on the skewer with house’s own sweet coconut satay peanut sauce and cucumber 
vinegar dressing.

&@ 

€6.00
2kpl

€6.50
2kpl



11
ส้มตำาไทยไก่ย่าง  
SOM TAM THAI GAI YANG
Pieni €7.50 Iso14.50  
(saa myös vege-tofuna)

Perinteinen mausteinen Thai papaya-salaatti, chilia, pyöreää papua, palmusokeria, valko-
sipulia, kuivatettuja katkarapuja, paahdettua maapähkinää, paistettua rapeaa kanan koipea, 
makea chili kastike.
Traditional well-flavored spicy Thai Papaya salad, chili, round bean, fish sauce, palm sugar, 
garlic, dried shrimp, roasted peanut, roasted crunchy chicken legs, sweet chili sauce.

@ 

12 น้ำาตกคอหมูย่าง   
NAM TOK CO MOO YANG

Hyvin mausteinen thaimaalainen maalaistyylinen salaattiannos ja gril-
lattua porsaanniskaa maustettuna chilillä, korianterilla, purjolla, mintun 
lehdillä, punasipulilla, limen mehulla, limen lehdillä, kalakastikkeella ja 
sokerilla sekä paahdettua jauhettua riisiä.
Spicy Thai country style grilled pork neck salad, flavored with chili, co-
riander, leek, mint leaf, red onion, lime juice, lime leaf, fish sauce, sugar, 
roasted ground rice.

& 

14 ยำาทะเลรวมมิตร    
YUM THALE RUAM MIT

Perinteinen tulinen ja kirpeän makuinen Thai-äyriäissalaatti, sisältää 
chili-hilloa, limeä, ruohosipulia, sipulia, kalakastiketta, korianteria, pur-
joa, sitruunaruohoa, kurkkua ja tomaattia.
Traditional spicy and sour Thai seafood salad including chili jam, lime, 
chives, onion, fish sauce, coriander, leek, lemon grass, cucumber and 
tomato.

& 

13 ลาบไก่     
LARB GAI saa myös possuna

Perinteinen Isanin seudun tulinen kanasalaatti, joka sisältää tuoretta 
chiliä, limeä, mintun lehteä, punasipulia, ruohosipulia, limen lehteä, 
purjoa, korianteria ja paahdettua jauhettua riisiä.
A traditional Isan region hot chicken salad, including fresh chili, lime, 
mint leaf, red onion, chives, lime leaf, leek, coriander and roasted 
ground rice.

& 

15 ยำามะม่วงปูนิ่ม     
YUM MAMUANG PUUNIM

Rapeaksi uppopaistettua pehmeää taskurapua, Thai orchid --tyyliin 
maustettuna ja makea raakamango-salaatti annos, vihreää omenaa, ko-
rianteria, mintun lehteä, palmu sokeroitua Nam Jim Thale –kastiketta, 
thai-yrttejä ja paahdettua cashew-pähkinää.
Deep fried crispy Soft Shell Crab in Thai orchid style spices, sweet, raw 
mango salad, green apple, mint leaf, coriander, palm candied Nam Jim 
thale ‘dressing’, Thai herbs and roasted cashew nuts.

&@ 

Kaikki annokset on mahdollista saada mietona. Allergigot kääntykää henkilökunnan puoleen kiitos.  
All dosages can be obtained not spicy. Allergists should turn to the staff.  

  Hieman tulinen   Keskitulinen   Erittäin tulinen  @ Sisältää pähkinää  & Sisältää korianteria

€13.90

€15.90

€13.90

€16.90

Thai Salads ไทยสลัด| Thai Salaatit|Thai Salads



Kaikki annokset on mahdollista saada mietona. Allergigot kääntykää henkilökunnan puoleen kiitos.  
All dosages can be obtained not spicy. Allergists should turn to the staff.  

  Hieman tulinen   Keskitulinen   Erittäin tulinen  @ Sisältää pähkinää  & Sisältää korianteria

16
ซุปมิโซะ  
MISOSHIRU ORIGINAL  
JAPANESE SOUP
€5,90

Perinteinen japanilainen suosittu Miso-keitto, jossa tofua, wakame merilevää, 
neulasieniä ja kevätsipulia.
Traditional Japanese popular Miso soup with tofu, wakame, golden mushrooms 
and spring onion.

17
ต้มข่าไก่  
TOM KHA GAI
Pieni €5.90 tai iso €12.90    
(kana tai vege-tofu)

Perinteinen thaimaalainen kookosmaito-kanakeitto, jossa thai-yrttien aromien 
maut ja tuoksut, galangalia, sipulia, sieniä, sitruunaruohoa, korianteria, purjoa, 
chiliä ja limenlehteä.
Traditional Thai coconut chicken soup with Thai flavors and aromas of herbs, 
galangal, onions, coriander. leek, lime leaves with mushrooms, lemon grass, chili 
and lime leaf.

18
ต้มยำาไก่  
TOM YUM GAI
Pieni €5.90 tai iso €12.90   
(kana tai vege-tofu)

Klassinen kirkaslieminen mausteinen Thai-kanakeitto, jossa aromikasta si-
truunaruohoa, korianteria, sieniä, chiliä ja kirsikkatomaatteja.
Classic spicy clear broth Thai chicken soup with fragrant lemongrass, coriander, 
mushrooms, chili and cherry tomatoes.

19
ต้มยำากุ้ง  
TOM YUM GOONG
Pieni €6.50 tai Iso €14.90

Klassinen ja tulinen kirkaslieminen tiikerirapukeitto, jossa thai-yrttien aromien 
maut ja tuoksut, galangalia, sipulia, sieniä, sitruunaruohoa, korianteria, purjoa, 
chiliä ja limen lehteä.
Classic spicy clear broth Thai tiger prawns soup with fragrant aromatic spices 
galangal, onion, lemongrass, coriander, leek, chili and lime leaves.

20
ต้มยำาน้ำาข้นปลาแซลมอน  
TOMYUM NAMCON  
SALMON
Pieni €6.50 Iso €14.90

Mausteinen Isan tyylinen grillattu lohikeitto kookosmaidolla, jossa laktoositonta 
ruokakermaa, sitruunaruohoa, korianteria, purjoa, limen lehteä ja galangalia.
Isan style Spicy coconut milk grilled salmon soup with lactose-free sour cream, 
lemongrass, lime leaves, coriander, leek and galangal.

 

& 

& 

& 
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ซุป | Keitot | Soups

Soups



Noodle  
Soups

ก๋วยเตี๋ยว|Nuudelikeitot| Noodle Soups

21
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น  
KUEY TEOW NUEA TUN
€12.90

Pitkään haudutettua naudan etuselkää perinteisessä Thai -yrttiliemessä sekä ri-
isinuudelia, naudanlihapullia, ituja, korianteria, purjoa, pinaattikiinankaalia ja 
kiinalaista vesipinaattia.
Braised beef chuck in a traditional Thai herbal broth with rice noodles, beef meat-
balls, bean sprouts, coriander, leek, paksoi and Chinese water spinach.

22
ก๋วยเตี๋ยวน้ำาตกลูกชิ้นหมู  
KUEY TEOW NAMTOK  
MOO   €12.90

Perinteinen Keski-Thaimaan suosittu katuruoka; riisinuudelikeitto, joka sisältää 
grillattua porsaanniskaa, possulihapullia, thai-yrttejä, korianteria, ituja sekä tuor-
eita eksoottisia vihanneksia.
A traditional central Thailand’s favorite street food; rice noodle soup which in-
cludes grilled pork neck, pork meatballs, thai herbs, coriander, sprouts and fresh 
exotic mixed vegetables.

23
บะหมี่เหลืองหมูแดง  
BA MII LYENG MOO  
DAENG   €13.90

Keltaista vehnänuudelia, grillattua possunniskaa ja rapeaa wontonia aromaat-
tisessa kirkasliemisessä yrttikeittossa itujen, korianterin, pak choin, ruohosipulin 
ja paahdetun valkosipulin kera.
Yellow wheat noodles, grilled pork neck and crispy wonton in aromatic bright herb 
broth soup with sprouts, coriander, pak choi, chives and roasted garlic.

24
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำารวมมิตร  
KUEY TEOW TOM YUM  
RUAM MIT   €14.90

Thai orchidin uutuus; klassinen yhdistelmä tom yum -liemessä keitettyä riisinuude-
likeittoa, jossa erilaisia äyriäisiä, hienonnettua porsaanniskaa, kalakuutioita, rapeaa 
wontonia, korianteria, purjoa, murskattua maapähkinää ja vihanneksia.
Thai orchid novelty; a classic combination of rice noodle soup cooked in tom yum 
broth with mixed seafood, chopped pork neck, fish cubes, crispy wonton, coriander, 
leek, crushed nuts and vegetables.

25
เย็นตาโฟทะเล  
YEN TA FO THE LE
€14.90

Yen Ta Fo eli vaaleanpunainen soijapapu-riisinuudelikeitto, jossa taivaallisen liemen 
maun antava makean kirpeä punainen kastike. Sisältää erilaisia äyriäisiä, kalakuu-
tioita, rapeaa wontonia, korianteria, purjoa, ituja ja vihanneksia.
Yen Ta Fo or pink soy bean rice noodle soup with sweet and spicy red sauce which 
gives the broth a heavenly taste. Includes mixed seafood, fish cubes, crispy wonton, 
coriander, leek, bean sprouts and vegetables.

   &
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  & 
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Kaikki annokset on mahdollista saada mietona. Allergigot kääntykää henkilökunnan puoleen kiitos.  
All dosages can be obtained not spicy. Allergists should turn to the staff.  

  Hieman tulinen   Keskitulinen   Erittäin tulinen  @ Sisältää pähkinää  & Sisältää korianteria

Näihin annoksiin voi pyytää erikseen lisukkeita 
These dishes can be done with additional garnish



อาหารจานเดียว|Thai-katuruoka| Thai Street Food

26
กระเพาะหมูสับใข่ดาว  
GRAPAO MUUSAP KAE DAO
€13.90

Perinteinen thaimaalainen suosittu katuruoka-annos; wok-pannulla paistettua 
hienonnettua porsaanniskaa, chiliä, pyhäbasilikaa, sipulia, valkosipulia, pyöreitä 
papuja, soijapapuja sekä kala- ja osterikastiketta. Tarjoillaan lämpimän jasmi-
iniriisin, rapeaksi paistetun kananmunan ja Prik Nam Pla -kastikkeen kanssa.
Traditional and popular Thai street food portion; wok pan fried chopped pork 
neck, chili, holy basil, onion, garlic, round beans and soybeans with fish sauce 
and oyster sauce. Served with warm jasmine rice, fried crunchy eggs and Prik 
Nam Pla sauce.

27
ผัดคะน้าหมูกรอบราดข้าว  
PHAD KHA NA MUU KROP
€13.90 (paistettu kananmuna +€2,50)

Rapeaksi paahdettua porsaankylkeä osterikastikkeella, kalakastikkeella, chilillä 
ja Thai-lehtikaalilla maustettuna. Tarjoillaan lämpimän jasmiiniriisin ja Prik 
Nam Pla -kastikkeen kanssa.
Roasted crispy pork belly seasoned with oyster sauce, fish sauce, chili and Thai 
kale. Served with warm jasmine rice and Prik Nam Pla sauce.

28
ผัดกระเพาหมูกรอบราดข้าว  
PHAD KRAPAO MUU KROP
€13.90 (paistettu kananmuna +€2,50)

Rapeaksi paahdettua porsaankylkeä osterikastikkeella, kalakastikkeella, chi-
lillä ja Thai-basilikalla maustettuna. Tarjoillaan lämpimän jasmiiniriisin ja Prik 
Nam Pla -kastikkeen kanssa.
Roasted crispy pork belly seasoned with oyster sauce, fish sauce, chili and Thai 
basil. Served with warm jasmine rice and Prik Nam Pla sauce.

29
ข่าวผัดไทยออคิด  
KHAO PHAD THAIORCHID
€13.90 (paistettu kananmuna +€2,50)

Thai orchidin tyyliin wokilla paistettua riisiä, jossa kananmunaa, broilerinrin-
taa, katkarapuja, parsakaalia, lehtikaalia, maissia, sipulia, purjoa, kurkkua ja 
limeviipaleita ja Prik Nam Pla -kastiketta.
Thai Orchid styled wok fried rice with egg, chicken breast, shrimp, broccoli, 
kale, corn, onion, leek, holy basil, cucumber, lime slices and Prik Nam Pla sauce.

30
ข้าวผัดต้มยำาทะเล  
KHAO PHAD TOM YUM  
THA LEH €14.90  
(paistettu kananmuna +€2,50)

Eksoottinen tom yum -tahnalla maustettua wokilla paistettua riisiä, jossa er-
ilaisia äyriäisiä, kananmunaa, keitettyä kananmunaa, sipulia, purjoa, korian-
teria, kafferilimetin lehteä, kurkkua ja limeviipaleita.
Exotic tom yum paste flavored wok fried rice with mixed seafood, egg, boiled 
egg, onion, leek, coriander, kaffir lime leaves, cucumber and lime slices.

  &

& 

Thai Street  
Food

Kaikki annokset on mahdollista saada mietona. Allergigot kääntykää henkilökunnan puoleen kiitos.  
All dosages can be obtained not spicy. Allergists should turn to the staff.  

  Hieman tulinen   Keskitulinen   Erittäin tulinen  @ Sisältää pähkinää  & Sisältää korianteria

Näitä annoksia ei voi saada kasvisversioina 
These dishes are not available as vegetarian versions



ผัดเส้น|Nuudeliwokit| Wok Fried Noodles

Tofu-Vege €12,90 | Kana tai Possu 13,90€ | Naudanliha €14,90 | Jättitiikerirapu €15,90

31 ผัดไทย  
PHAD THAI

Täyte valintasi mukaan. Phad Thai on perinteinen riisinuudeliwokki, jossa mie-
dosti maustetuttua kananmunaa, tamarindikastiketta, tomaattisosetta, kalakas-
tiketta, soijapapuja, ituja, purjoa ja sipulia. Tarjoillaan murskattujen maapäh-
kinöiden ja limeviipaleen kera.
The dish of your choice. Phad Thai is a traditional wok fried rice noodle dish with 
very mildly flavored egg, tamarind sauce, tomato purée, fish sauce, soya beans, 
sprouts, leeks, and onions. Served with crushed peanuts and lime slice.

32 ผัดซีอิ๊ว  
PHAD SIU

Annos valintasi mukaan. Miedosti maustettu wokilla paistettua leveää riisinuude-
lia, jossa kananmunaa, lehtikaalia, ituja, paprikaa, parsakaalia, soijapapuja, kalak-
astiketta ja osterikastiketta. Tarjoillaan rapeaksi paahdetun sipulin ja limeviipaleen 
kera.
The dish of your choice. Mildly flavored wok fried wide rice noodle with egg, kale, 
sprouts, bell pepper, broccoli, soy beans, fish sauce, and oyster sauce. Served with 
crunchy roasted onion and lime slice.

33
ยากิโซบะ  
YAKISOBA JAPANESE  
WOK NOODLES

Annos valintasi mukaan. Hyvin suosittu japanilaisen katukeittiön tattarijauhosta 
tehty nuudeliwokki, jossa seesaminsiemeniä, parsakaalia, sitake-sieniä, paprikaa, 
ituja ja pilkottua merilevää. Tarjoilaan srirachan-kastikkeen kera.
The dish of your choice. A very popular Japanese street cuisine; wok fried buck-
wheat noodles with sesame seeds, broccoli, sitake mushrooms, bell peppers, sprouts 
and chopped seaweed. Served with srirachan sauce.

34 ผัดซีอิ๊วขี้เมา  
PHAD SIU KHI MAU

Annos valintasi mukaan. Voimakkaasti maustettu wokilla paistettua leveää riis-
inuudelia, jossa kananmunaa, lehtikaalia, chiliä, basilikaa, ituja, paprikaa, parsa-
kaalia, pippuria, soijapapuja, kalakastiketta ja osterikastiketta. Tarjoillaan rapeaksi 
paahdetun sipunlin ja limeviipaleen kera.
The dish of your choice.  Very spicy wok fried wide rice noodle with egg, kale, chili, 
basil, sprouts, bell pepper, pepper, broccoli, soy beans, fish sauce, and oyster sauce. 
Served with crunchy roasted onion and lime slice.

35
ผัดเส้นอุด้งขี้เมา  
PHAD SEN UDON  
KHI MAU

Annos valintasi mukaan. Voimakkaasti maustettu korealainen udon-nuudeliwokki, 
jossa kananmunaa, lehtikaalia, chiliä, basilikaa, ituja, paprikaa, parsakaalia, pippuria, 
soijaa, kalakastiketta ja osterikastiketta. Tarjoillaan rapeaksi paahdetun sipulin kera.
The dish of your choice. Very spicy wok fried Korean udon noodles with egg, 
kale, chili, basil, sprouts, red pepper, broccoli, pepper and bell pepper. Served with 
crunchy roasted onion.

  @

 

 

  

Kaikki annokset on mahdollista saada mietona. Allergigot kääntykää henkilökunnan puoleen kiitos.  
All dosages can be obtained not spicy. Allergists should turn to the staff.  

  Hieman tulinen   Keskitulinen   Erittäin tulinen  @ Sisältää pähkinää  & Sisältää korianteria

Kaikki nuudeliwokit voi saada kasviksilla & tofulla, kanalla, possulla, naudanlihalla tai jättitiikeriravuilla  
All wok fried noodles are possible to get with vegetables & tofu, chicken, pig, beef or tiger prawns

Wok Fried  
Noodles



Mains

อาหารจานหลัก|Pääruoat| Mains

Tofu-Vege €12,90 | Kana tai Possu €13,90 

Naudanliha €14,90 | Lammas €15,90 

Ankka €15,90 | Jättitiikerirapu €15,90

36 ผัดเม็ดมะม่วง  
PHAD MED MAMUANG 

Annos valintasi mukaan. Wok-pannulla paistettuja cashewpähkinöitä, paprikaa, 
sipulia, valkosipulia,  kevätsipulia, kuivattuja chiliä, katkaraputahnaa ja soijapap-
uja sekä osterikastiketta.
The dish of your choice. Wok-fried cashew nuts, bell pepper, onion, garlic, spring 
onions, dried chilis, shrimp paste and soy beans with oyster sauce.

37 ผัดเปรี้ยวหวาน  
PHAD PREW WANH  

Annos valintasi mukaan. Wok-pannulla paistettuja tuoreita vihanneksia, valkosip-
ulia, tomaattia, ananasta ja kurkkua sekä hapanimeläkastiketta.
The dish of your choice. Wok-fried fresh vegetables, garlic, tomato, pineapple, 
cucumber with sweet and sour sauce.

38 ผัดน้ำามันหอย   
PHAD NAM MAN HOY   

Annos valintasi mukaan. Wok-pannulla paistettua pinaattikiinankaalia, parsakaa-
lia, valkosipulia, bambuversoja, sieniä, sipulia, soijapapuja sekä kala- ja osteri-
kastiketta.
The dish of your choice. Wok-fried pak choi, broccoli, garlic, bamboo shoots, 
mushrooms, onion and soy beans with fish sauce and oyster sauce.

39 ผัดตะใคร้  
PHAD TAKRAI 

Annos valintasi mukaan. Wok-pannulla paistettua sitruunaruohoa, valkosipulia, 
sipulia, kevätsipulia, purjoa ja chiliä sekä osteri-, kala- ja soijakastiketta.
The dish of your choice. Wok-fried lemon grass, garlic, onions, spring onions, leek 
and chili with oyster, fish and soy sauce.

40 ผัดกระเพา  
PHAD KRA PAO

Annos valintasi mukaan. Wok-pannulla paistettua chiliä, basilikaa, valkosipulia, 
bambuversoja, sipulia, paprikaa, pyöreitä papuja ja soijapapuja sekä kala- ja os-
terikastiketta.
The dish of your choice. Wok-fried chili, basil, garlic, bamboo shoots, onion, pa-
prika, round beans and soy beans with fish and oyster sauce.

 

 

  

Kaikki annokset on mahdollista saada mietona. Allergigot kääntykää henkilökunnan puoleen kiitos.  
All dosages can be obtained not spicy. Allergists should turn to the staff.  

  Hieman tulinen   Keskitulinen   Erittäin tulinen  @ Sisältää pähkinää  & Sisältää korianteria

@ 



เเกงไทย|Thai-kookosmaitocurryt| 
Thai Coconut Curry

Tofu-Vege €12,90 | Kana tai Possu €13,90 

Naudanliha €14,90 | Lammas €15,90 

Ankka €15,90 | Jättitiikerirapu €15,90

41
แกงมัสมั่น  
GAENG MASSAMAN  
CURRY

Annos valintasi mukaan. Massaman curry kookosmaitoliemessä sekä bataattia, 
kardemummaa, sipulia ja paahdettua maapähkinää.
The dish of your choice. Massaman curry in coconut milk broth with sweet po-
tato, cardamom, onion and roasted peanuts.

42
แกงกระหรี่  
GAENG GA RI  
YELLOW CURRY

Annos valintasi mukaan. Aromaattinen keltainen curry kookosmaitoliemessä 
sekä bataattia, sipulia, sitruunaruohoa ja porkkanaa.
The dish of your choice. Seasoned aromatic yellow curry in coconut milk broth 
with sweet potatoes, onions, lemon grass and carrot.

43
แกงเขียวหวาน  
GAENG KEOWANH  
GREEN CURRY

Annos valintasi mukaan. Vihreä curry kookosmaitoliemessä sekä chiliä, basili-
kaa, bambuversoja, thai-munakoisoa ja kafferilimetin lehtiä.
The dish of your choice. Seasoned green curry in coconut milk broth with chili, 
basilica, bamboo shoots, Thai eggplant and kaffir lime leaves.

44 แกงเผ็ด  
GAENG PHED RED CURRY

Annos valintasi mukaan. Punainen curry kookosmaitoliemessä sekä chiliä, basil-
ikaa, bambuversoja, thai-munakoisoa, ja kafferilimetin lehtiä.
The dish of your choice. Seasoned red curry in coconut milk broth with bamboo 
shoots, Thai eggplant, chili, basilica and kaffir lime leaves.

45 แกงพะแนง  
GAENG PANAENG CURRY

Aromaattinen Thai panang -curry kookosmaitoliemessä sekä chiliä, basilikaa, 
pitkäpyöreä papu, chilipaprikaa, munakoisoa ja kafferilimetin lehtiä.
The dish of your choice. Aromatic Panang curry in coconut milk broth with chili, 
long round bean, chili peppers, eggplant, basilica and kaffir lime leaves.

  @

 

 

  

Thai Coconut  
Curry

Kaikki annokset on mahdollista saada mietona. Allergigot kääntykää henkilökunnan puoleen kiitos.  
All dosages can be obtained not spicy. Allergists should turn to the staff.  

  Hieman tulinen   Keskitulinen   Erittäin tulinen  @ Sisältää pähkinää  & Sisältää korianteria



Mains  
Meat &  
Poultry

อาหารจานหลัก|Pääruoat Liha ja Siipikarja| 
Mains Meat & Poultry

46
ซี่โครงหมูตุ๋นอบน้ำาผึ้ง  
SII KHOONG MUU TUN OP  
NAMPHYNG

Rapeita haudutettuja porsaan ribsejä sekä inkivääriä, chilipaprikaa, korianteria 
ja purjoa sekä makeaa karamellisoitua talon luomuhunajaa ja soijakastiketta.
Steamed crunchy pork ribs with ginger, chili pepper, coriander, leek, sweet cara-
melized honey from the house and soy sauce.

& 

47 ซี่โครงหมูเทอริยากิ   
TERIYAKI PORK RIBS

Rapeita haudutettuja porsaan ribsejä sekä sipulia, ruohosipulia, valkosip-
ulia, korianteria ja purjoa makeassa teriyaki-soijakastikkeessa.
Steamed Crunchy pork ribs with onion, chives, garlic, coriander, leek 
and sweet teriyaki soy sauce.

 & 

49 เป็ดเหล้าเเดง    
PED LAU DAENG

Yrttiliemessä haudutettua paahdettua rapeaa ankanrintaa talon make-
assa viinietikka-punaviini-tomaattikastikkeessa sekä korianteria, purjoa, 
ja pikkelöityä kurkkua.
Braised in herb broth, roasted crunchy duck breast with the house’s sweet 
vinegar red wine tomato sauce and coriander, leek and pickled cucumber.

 & 

48 เป็ดราดพริก     
PED RAAD PRIK

Yrttiliemessä haudutettua paahdettua rapeaa ankanrintaa paistetussa 
chili-tamarind -kastikkeessa sekä korianteria, purjoa, pippuria ja gril-
lattua ananasta.
Braised in herb broth, roasted crunchy duck breast with fried chili tama-
rind sauce and coriander, leek, pepper and grilled pineapple

& 

50 ซี่โครงแกะย่างซอสพะแนง     
SHI KHONG GAE YANG SOS PANAENG

Grillattua karitsan karea aromaattisessa Panang curry -kookosmaitokas-
tikkeessa sekä chiliä, thai-basilikaa, limen lehtiä, grillattua tankoparsaa 
ja pyöreitä papuja.
Grilled lamb flank in the aromatic Panang curry coconut milk sauce with 
chili, Thai Basilica, lime leaves, grilled rod asparagus and round beans.

  

Kaikki annokset on mahdollista saada mietona. Allergigot kääntykää henkilökunnan puoleen kiitos.  
All dosages can be obtained not spicy. Allergists should turn to the staff.  

  Hieman tulinen   Keskitulinen   Erittäin tulinen  @ Sisältää pähkinää  & Sisältää korianteria

€16.00

€16.90

€15.90

€16.00

€15.90



Seafood

อาหารทะเล|Äyriäiset|Seafood

51 ปลาหมึกผัดไข่เค็ม   
PLA MEYK PHAD KAI KHEM

Wokissa paistettua mustekalaa maustetuilla ja suolatuilla ankanmunilla 
sekä purjoa, paprikaa, ruohosipulia, korianteria, selleria ja soijaa kala- ja 
osterikastikkeessa.
Wok fried squid with seasoned and salted dug eggs with leeks, bell pep-
per, chives, coriander, celery, soy, fish sauce and oyster sauce.

55 หอยเชลล์ผัดฉ่า     
HOY SHEL PHAD CHA 

Grillattua wokissa paistettua kampasimpukkaa sekä chiliä, tuoretta pip-
puria, basilikaa, valkosipulia, limen lehtiä, thai-munakoisoa, grachain 
juuria, soijaa sekä kala- ja osterikastiketta.
Grilled wok fried scallop with chili, fresh pepper, basil, garlic, lime 
leaves, Thai eggplant, grachai roots, soy, fish sauce and oyster sauce.                                                                                                                         

 

52 ปลาหมึกผัดพริกไทยดำา     
PLA MEYK PHAD PRIK THAI DAM

Wokissa paistettua mustekalaa mustapippurilla maustettuna sekä valko-
sipulia, paprikaa, purjoa, sipulia, kiinankaalia ja soijaa kala- ja osterikas-
tikkeessa.
Wok fried squid flavored with black pepper and garlic, bell pepper, leek, 
onion, Chinese cabbage, soy, fish sauce and oyster sauce.

54 ปลานิลผัดพริกขิง     
PLA NIL PHAD PRIK GING

Rapeaksi uppopaistettuja tilapian fileitä wokissa paistettuna sekä soijaa, 
osteri- ja kalakastiketta, tuorettä inkivääriä, sitake-sieniä, sipulia, purjoa 
ja paprikaa.
Deep fried tilapia fillet, wok fried in soy, oyster sauce, fish sauce with 
fresh ginger, sitake mushrooms, onions, leeks and peppers.

 

€14.90 €15.90

€13.90

€15.90

€13.90

Näitä annoksia ei voi saada kasvisvaihtoehdolla. | These dishes can not be ordered with vegetarian option.  
  Hieman tulinen   Keskitulinen   Erittäin tulinen  @ Sisältää pähkinää  & Sisältää korianteria

53 ผัดกระเพราทะเล   
PHAD KRA PAO THA LEH

Wokissa paistettuja maustettuja äyriäsiä, mustekalaa, viher- ja kampasimpukoita ja 
tiikerirapuja sekä chiliä, basilikaa, paprikaa, sipulia, pyöreitä papuja ja soijaa kala- ja 
osterikastikkeessa.
Wok Fried flavored mixed seafood, octopus, greenshell mussels, scallops and tiger 
prawns with chili, basilica, paprika, onion, round beans, soy, fish sauce and oyster sauce.

 



อาหารทะเล|Äyriäiset|Seafoodอาหารทะเล|Äyriäiset|Seafood

57 ปลาแซลมอนย่างเทอริยากิ   
SALMON YANG TERIYAKI

Rapeaksi grillattua lohta, friteerattua tankoparsaa, sipulia, ruohosipulia, 
valkosipulia, korianteria ja purjoa makeassa teriyaki soija kastikkeesa.
Crunchy grilled salmon, deep fried asparagus, onion, chives, garlic, cori-
ander and leek in sweet teriyaki soy sauce.

 &

59 ปูนิ่มผัดพริกเกลือ    
PUU NIM PHAD PRIK GYA

Uppopaistettua rapeaa pehmeäkuorista taskurapua wok paistettuna, 
maustettuna chilillä, valkosipulilla, korianterilla, purjolla, paprikalla, 
ruohosipulilla, kalakastikkella, suolalla sekä osterikastikkeella.
Deep fried crispy soft shell crab, wok fried in chili, garlic, coriander, leek, 
paprika, chives, fish sauce, salt, and oyster sauce.

 

61
กุ้งเเม่น้ำาใหญ่เผาราดซอสกระเทียมพริกไทย   
GOONG MAE NAM PAU RAD SOS 
KRA TIAM PRIK THAI

Grillattuja kuningasjättikatkarapuja, talon erikoisessa valkosipuli-pip-
purikastikkeessä, korianteria, purjoa ja ´syötäviä kukkia´´.
Grilled king shrimp, house special garlic pepper sauce, coriander, leeks 
and edible flowers.

 (valmistusaika 30min)

60 กุ้งเเม่น้ำาเล็กอบวุ้นเส้น (valmistusaika 30min) 
GOONG MAE NAM OP VUN SEN

Haudutettuja kuningatarjättikatkarapuja höyrystetyillä vermiselli-nu-
udeleilla, maustettuna tuoreella inkiväärillä, valkosipulilla, tuorella pip-
purilla, sellerillä, ruohosipulilla, korianterilla, purjolla, soijalla, osterikas-
tikkeella ja kalakastikkeella.
Braised queen giant shrimp, steamed vermicelli noodles in fresh ginger, 
garlic, fresh pepper, chives, celery, coriander, leek, soy, oyster sauce and 
fish sauce.

   &

62
กุ้งเเม่น้ำาใหญ่เผาราชาไทยออคิดซีฟูด   
GOONG MAE NAM PAU RAA CHA 
THAI ORCHID SEAFOOD

Grillattuja kuningasjättikatkarapuja, Thai orchidin erikoinen Nam jim 
the leh -äyriäiskastike.
Grilled, king shrimp, Thai orchid special Nam jim the leh seafood sauce.

(valmistusaika 30min)

€17.90
3kpl

€25.90
3kpl

€17.90

€15.90

€16.90

€25.90
3kpl

€17.90

€15.90

Allergikot kääntykää henkilökuntamme puoleen, kiitos.  People with allergies should turn to the staff please.  
  Hieman tulinen   Keskitulinen   Erittäin tulinen  @ Sisältää pähkinää  & Sisältää korianteria

Näitä annoksia ei voi saada kasvisvaihtoehdolla. | These dishes can not be ordered with vegetarian option.  
  Hieman tulinen   Keskitulinen   Erittäin tulinen  @ Sisältää pähkinää  & Sisältää korianteria

56 ปลาแซลมอนซอสพะแนง     
PLA SALMON SOS PANAENG 

Rapeaksi grillattua lohta aromaattisessa Panang-curry kookosmaitokas-
tikkeessa sekä grillattua tankoparsaa, pyöreitä papuja, chiliä ja basilikaa.                                        
Crunchy grilled salmon in aromatic Panang curry coconut milk sauce 
with grilled asparagus, round beans, chili and basil.

 

58 หอยลายผัดพริกเผา    
HOY LAI PHAD PRIK PAU

Keitettyjä merisimpukoita wok-paistettuna, maustettuna chilitahnalla, valkosipu-
lilla, chilillä, basilikalla, soijalla, kalakastikkeella, ja osterikastikkeella.
Boiled stew of mussels, flavored with chili paste, garlic, chili, basil, soy, fish sauce, 
and oyster sauce.

 

63 ปลาทับทิมทอดกรอบราดพริก   
PLA TAP THIM THOD KROP RAD PRIK

Uppopaistettu kokonainen Thai tilapia, paistettua tamarindia, chilikas-
tiketta, korianteria, purjoa, pippuria ja limen lehteä.
Deep fried whole Thai tilapia, fried Tamarind, chili sauce, coriander, leek, 
pepper and lime leaf.

 &

64 ปลาทับทิมทอดกรอบลุยสวน  | PLA TAP 
THIM THOD KROP LUI SUON

Uppopaistettu kokonainen Thai tilapia chili hilloa, palmusokeria, limeä, min-
tun lehteä, sitruunaruohoa, korianteria, purjoa, punasipulia, cashewpähkinää 
ja limenlehteä.
Deep fried whole Thai tilapia, spiced with chili jam, palm sugar, lime, mint 
leaves, lemon grass, coriander, leek, red onion, cashew nuts and lime leaf.

 &@
(valmistusaika 30min)

(valmistusaika 30min)

€15.90



Special seafood menu

65 ปลากระพงนึ่งมะนาว    
PLA KRA ONG NEYNG MANOA

Höyrystetty kokonainen Thai napsija (snapper), mausteisessa kirkkaassa 
hapanliemessä, tuorepuristettua limeä, chiliä, limenlehteä, sitruunaruo-
hoa, korianteria ja purjoa.
Steamed whole Thai snapper fish in clear spicy sour broth, and freshly 
squeezed lime, chili, lime leaf, lemongrass, coriander and leek.

 &

(valmistusaika 30min)
400g-600g  2-4 henkeä

67
กุ้งล็อบสเตอร์กระเทียมพริกไทย    
GOONG LOBSTER KRATIAM  
PRIKTHAI

Grillattu kokonainen hummeri talon erikoisessä valkosipuli-pippurikas-
tikkeessä, korianteria, purjoa ja syötäviä kukkia.
Grilled whole lobster, house special garlic pepper sauce, coriander, leek 
and edible flowers.

 
(valmistusaika 30min)

600g-800g

66 ต้มยำาทะเลหม้อไฟไทยออคิด | TOM YUM 
THA LEH MOH FAI THAI ORCHID

Perinteinen tulinen, ´Tom Yum Thaleh´ -keitto isossa ´Moh Fai´ -pan-
nussa. Sisältää kuningasjättikatkarapua, vihersimppukkaa, kampasimpuk-
kaa, mustekalaa, sitruunaruohoa, chiliä, galangalaa, korianteria, purjoa, 
sipulia, limenlehteä, kalakastiketta, sokeria ja tuorepuristettua limeä.
Traditional spicy ‘Tom Yum Thaleh’ soup served in a big ‘MOH FAI ‘pan. 
Contains king shrimp, green mussels, scallop, squid, lemon grass, chili, 
galangal, coriander, leeks, onion, lime leaf, fish sauce, sugar and freshly 
squeezed lime.

 
(valmistusaika 30min) 

  2-4 henkeä

68 หอยนางรมสดน้ำาจิ้มซีฟู้ด  | HOY NANG 
ROM SOD ´NAM JIM SEAFOOD´

Tuoreita ranskalaisia osterieita, Thai orchidin erikoista Nam jim the leh 
-äyriäiskastiketta, paistettua chilitahnaa, paahdettua sipulia, akaasian le-
htiä, basilikaa, ja limen viipaleita. Tarjoillaan lisukkeiden kera.
Fresh French Oysteria, ‘Jim the leh Seafood dressing’, roasted chili paste, 
roasted onion, acacia leaf, basil, and lime slices. Served freshly with side dishes.

 

€29.90

€20.00
6kpl

€25.90

€28.00
1kpl

Allergikot kääntykää henkilökuntamme puoleen, kiitos.  People with allergies should turn to the staff please.  
  Hieman tulinen   Keskitulinen   Erittäin tulinen  @ Sisältää pähkinää  & Sisältää korianteria

Nämä annokset saatavilla vain pöytävarauksen yhteydessä, sillä raaka-aineita on saatavilla rajoitetusti. 
These dishes are available only at the time of the booking because the availability of raw materials is limited

Näitä annoksia ei voi saada kasvisvaihtoehdolla | These dishes can not be ordered with vegetarian option

Special 
Seafood

(valmistusaika 30min)



Dessert

ของหวาน|Jälkiruoat|Dessert

70 สัปปะรดท้อดไอศคริม    
SAPPAROD TOD  ICE CREAM

Fiteerattua rapeaa ananasta, vaniljajäätelöä, luomuhunajaa ja suklaakas-
tiketta.
Crispy deep-fried pineapple, vanilla ice cream, organic honey and choc-
olate sauce.

 

72 โรตีกล้วยหอม  
ROTI KLOY HOM

Paistettua rapeaa roti-leipää, makeaa suklaakastiketta ja hunajoitua ba-
naania.
Fried crunchy Roti bread, sweet chocolate sauce and honeyed banana.

 

73 ข้าวเหนียวมะม่วง  
KHAO NIEW MAMUANG

Saatavilla vain viikonloppuisin (Pe-Su).
Makeaa tameaa riisiä ja kypsää mangoa kookoskastikkeessa.
Sweet sticky rice and ripe mango in coconut sauce.

 

71 ไอศคริมมะม่วงเเพนเค้งใบเตย   
ICE CREAM MANGO PANCAKE

Paistettuja kookoskaramellisoituja lettuja, mangojäätelöä, luomuhuna-
jaa ja suklaakastiketta.
Fried pancakes with caramelized coconut, mango ice cream organic 
honey and chocolate sauce.

 

€6.90

€6.90 €7.50

€5.90

€5.90

Uppopaistetuissa ruoissa käytetään useimmiten vehnäjauhoa. | Most of the deep-fried food include wheat flour.  
Allergikot kääntykää henkilökuntamme puoleen, kiitos. | People with allergies should turn to the staff please.

69 กล้วยทอดไอศคริม  
KLOY TOD ICE CREAM

Friteerattua rapeaa banaania, vaniljajäätelöä, siirappia ja kinuskikastiketta.
Deep fried crispy banana, vanilla ice cream, syrup and caramel sauce.

 





 www.thaimaalainenravintola.fi 

 Thai Orchid Itis


