Thai Orchid'in ruoat ovat sekoitus perinteistä että modernia Thaimaalaista ja
Aasialaista ruokakulttuuria parhaimmillaan. Tarkoituksemme ja taitomme on
luoda asiakkaillemme inspiroivia makuelämyksiä yhdistelemällä Thaimaan ja
Aasian perinteisiä makuja modernilla tavalla.
Käytämme vain tuoreita elintarvikkeita ja raaka-aineita, kuten lihaa,
vihanneksia, aitoja Thaimaalaisia ja Aasialaisia 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 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 juur sinulle sopivan ja turvallisen annoksen.

Thai Orchid's dishes are a blend of traditional and modern
Thai and Asian cuisine at its best. Our goal is to use our skills to create
an inspiring culinary experience for our customers by combining traditional
Thai and Asian flavors in a modern way.
We use only fresh ingredients 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. The four predominant
flavors are sour, salty, sweet and spicy. We will be happy to assist our
customers with choosing suitable foods with their respective drinks,
so that the combination of flavors and the experience would be perfect.
As many dishes in the Thai and an Asian kitchen use fish sauce, crab paste,
soy, oyster sauce and peanuts, we kindly ask that allergic persons please
contact staff. This way, dishes can be altered to suit your dietary needs.

อาหารเรียกน้ำ�ย่อย
Alkupalat
Appetizers
1

Allergia-asioissa kääntykää
henkilökuntamme puoleen.
In case of allergies,
please contact staff.

&V

หอยเชลล์ย่างซอสมะขามสมุนไพร
Tofu €6.50 | Scallop €12.00
Grilled scallops with herbs and tamarind sauce.
Grillattuja kampasimpukoita, Tamarind kastiketta ja yrttejä.
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V

ปอเปี๊ยะผักทอด
2kpl/€6.00
Thai Orchid vegetarian spring rolls with sweet chili sauce.
Thai Orchidin rapeita uppopaistettuja kasviskevätkääryleitä
ja makeaa chilikastiketta.

V&

3

ปอเปี๊ยะสดใส้กุ้งและไก่ย่างเวียดนาม

GOI CUON TOM THIT
2kpl / €7.00
Fresh Rice Paper Roll with prawns, grilled chicken,
carrots, cucumber, mint, coriander, spring onions,
rice noodles, green salad and carrot-peanut-fish
sauce-vinegar dipping sauce
Tuoreita riisipaperikääryleitä, rapuja, grillattua
kanaa, porkkanaa, kurkkua, minttua, kevätsipulia,
korianteria, riisi-nuudeleita, ja vihreää
salaattia porkkana-maapähkinäkalakastike-viinietikka dippikastikkeella.
Hieman tulinen

Keskitulinen

@ Sisältää pähkinää

Erittäin tulinen

& Sisältää korianteria

Suurin osa friteeratuissa ruoassa käytämme vehnä jauhoa.
Most of the deep-fried food use wheat flour.

V Annokset on mahdollista saada tofulla tai kasvisvaihtoehtoina.
V- marked portions are possible to get with vegetarian or tofu instead
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V&@
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V

ไก่สะเต๊ะ

ทอดมันกุ้งเวียดนาม

Pieni 3kpl, €7.50 tai
Iso 6kpl, €15.00

Bánh tôm hô tây
2kpl / €7.00

Thai grilled chicken Satay
with peanut sauce.
Also available in tofu.

Shrimp sweet potato cakes
HoTay ( Hà Nôi Style)
Katkarapu-bataatti kakut HoTay
(Hà Nôi Style)

Grillatut kanavartaat
satay- ja maapähkinäkastikkeella.
Saatavissa myös tofulla.

Hieman tulinen

Keskitulinen

@ Sisältää pähkinää

Erittäin tulinen

& Sisältää korianteria

@&

ทอดมันปลากราย
Pieni 3kpl, €8.50 tai
Iso 8kpl, €17.50
Classic Thai fish cakes
flavored with chilli,
kaffir-lime leaves and coriander,
cucumber and peanut sauce
Perinteisiä Thai -kalakakkuja
maustettuna chilillä,
punainencurrytahnalla,
korianterilla ja maapähkinäkurkkukastikkeella.

Suurin osa friteeratuissa ruoassa käytämme vehnä jauhoa.
Most of the deep-fried food use wheat flour.

V Annokset on mahdollista saada tofulla tai kasvisvaihtoehtoina.
V- marked portions are possible to get with vegetarian or tofu instead

ซุปเล็ก | ก๋วยเตี๋ยว
Small soup | Noodle soup
Alkukeitto | Nuudelikeitto
7
ต้มข่าไก่

8

&V

ต้มยำ�ไก่/กุ้ง

&V

TOM KHA GAI

TOM YUM GOONG

€7.50 | €14.50

Kana-Chiken €7.50 | €14.50
tiikerirapu tiger prawns
€9.50 | €18.50

Perinteinen Thaimaalainen
kookosmaito- kanakeitto, jossa sisältää
Thai yrttien aromien makuja ja tuoksuja:
galangalia, sipulia, sieniä, sitruunaruohoa,
korianteria, purjoa, chili ja limen lehteä.

Classic spicy soup with
chicken or tiger prawns. Fragrant aromatic
lemongrass, coriander, mushrooms,
chili with cherry tomatoes.

Traditional Thai coconut chicken soup,
which includes Thai flavors and aromas of
herbs such as galangal, onions, coriander,
leek, lime leaves with mushrooms,
lemon grass, chili and limeleaf.
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Klassinen tulinen kana- tai tiikerirapukeitto, joka
sisältää Thai yrttien aromien maut ja tuoksut:
galangalia, sipulia, sieniä, sitruunaruohoa,
korianteria, purjoa, chilia ja limen lehteä.
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&

&V

ต้มยำ�ทะเลรวม่

ต้มข่าปลา

TOM YUM
SEAFOOD

TOM KHA SALMON

PHO GA

€8.50 | €16.50

€12.50

Thai Orchid salmon soup
with galangal in coconut milk

Chicken noodle soup
with chicken broth served with
bean sprouts, cilantro, ginger,
onions, sliced chili.

€11.00 | €20.00
Mixed seafood soup
with lemongrass and chili.

ก๋วยเตี๋ยวไก่น�้ำ ใส

Thai Orchidin Kookosmaito-lohikeitto.
Tuoksuvaa Galangal-yrttiä, sitruunamehua,
chiliä, sieniä ja sipulia.

Perinteinen äyriäiskeitto
maustettuna sitruunaruoholla,
sienillä ja tuoreella chilillä.

Allergia-asioissa kääntykää
henkilökuntamme puoleen.
In case of allergies, please contact staff.

Hieman tulinen

Keskitulinen

@ Sisältää pähkinää

Erittäin tulinen

& Sisältää korianteria

Vietnamilaista raastettua
kananuudelikeittoa. Kanaa ja
riisinuudeleita iduilla, maustettuna
korianterilla, inkiväärillä,
sipulilla ja chilillä.

Suurin osa friteeratuissa ruoassa käytämme vehnä jauhoa.
Most of the deep-fried food use wheat flour.

V Annokset on mahdollista saada tofulla tai kasvisvaihtoehtoina.
V- marked portions are possible to get with vegetarian or tofu instead

&
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ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อย
€13.50
Slowly stewed beef chuck and herbs
in aromatic Thai rice noodle soup.
Pitkään haudutettua naudan etuselkää
perinteisessä tuoksuvassa
Thai yrtti-riisi-nuudelikeitossa.
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&

&V

บะหมี่หมูแดงเกี๊ยวกุ้ง

ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ�รวมมิตร

BAMEE MU
DAENG KEAY
KUNG

€15.50

KUEY TEOW TOM
YUM RUAM MIT
Thai orchid novelty: a classic combination
of tom yum broth and cooked rice noodle
soup with mixed seafood and chopped
pork neck, fish cubes, crispy wonton,
coriander and vegetables.

€15.50
Noodle soup
with wheat noodles,
grilled pork
and prawn wonton.

Thai Orchidin uutuus: klassinen yhdistelmä
tom yum liemestä keitetty riisinuudeli- keitto,
jossa sekoitus äyriäisiä sekä hienonnettua
porsaan niskaa, kala kuutiota, rapeita wontoneita, korianteria ja vihanneksia.

Nuudelikeitto tuoreesta
vehnä-muna-nuudeleista,
grillattua porsasta
ja katkarapunyyttejä.

&
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เย็นตาโฟทะเล

YEN TAFO THE LE
€15.50
Yen tafo or pink soy bean rice noodle soup with sweetsour spicy red sauce, which gives the heavenly taste
of the broth, includes a mixed seafood and fish cube,
crispy wonton, coriander, bean sprouts and vegetables.
Yen tafo eli vaaleanpunainen soijapapu-riisinuudeli
keitto, jossa makea- ja kirpeämausteinen punainen
kastike, joka antaa taivaallisen liemen maun,
sisältää sekoituksen äyriäisiä ja kala kuutiota, rapeita
wontoneita, korianteria, ituja ja vihanneksia.
Hieman tulinen

Keskitulinen

@ Sisältää pähkinää

Erittäin tulinen

& Sisältää korianteria

Suurin osa friteeratuissa ruoassa käytämme vehnä jauhoa.
Most of the deep-fried food use wheat flour.

V Annokset on mahdollista saada tofulla tai kasvisvaihtoehtoina.
V- marked portions are possible to get with vegetarian or tofu instead

16

สลัด

@&

ยำ�ไก่กรอบ

Salads

€14.00
Deep fried crispy chicken salad
with peanut.
Also available in tofu.

Salaatit

Kanasalaatti, maustettuna
tuoreilla yrteillä,
chilillä, lime-mehulla ja
paahdetulla maapähkinällä.
Saatavissa myös tofulla.

17

Allergia-asioissa kääntykää henkilökuntamme puoleen.
In case of allergies, please contact staff.

&

น้�ำ ตกหมู
€14.00
Very spicy salad with thinly sliced
grilled pork neck, served with chilli,
limejuice and herbs.
Erittäin mausteinen salaatti,
grillattua porsaanniskaa ohuina suikaleina,
chiliä, limemehua ja yrttejä.
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ลาบหมู

Traditional Isan region's favorite spicy
pork neck salad includes fresh chilli,
lime, fish sauce, roasted ground rice,
red onions, chives, leeks, coriander
and kaffir lime leaves.

&

LARB MUU
SAP

Perinteinen Isanin seudun lempiannos:
tulinen porsaan niska salaatti,
jossa tuoretta chiliä, limeä,
kalakastiketta, paahdettua jauhettua riisiä,
punasipulia, ruohosipulia, purjoa,
korianteria, ja kaffir limen lehteä.

€14.00

20

Very popular street food meal
consisting of fresh green papaya,
chili, palm sugar, lime, fish sauce
and roasted peanuts.
Served with Thai-style grilled
chicken legs or grilled tofu.

@v

สมตำ�ไทยออคิดไก่ย่าง

SOM TAM
PAPAYA
SALAD

Erittäin suosittu katuruoka annos joka
koostuu tuoreesta vihreästä papaijasta,
jossa chiliä, palmusokeria, limeä,
kalakastiketta ja paahdettua maapähkinää.
Tarjoillaan Thaityylisen grillatun
kanankoipi tai grillatun tofun kanssa.

€17.50
Hieman tulinen

Keskitulinen

@ Sisältää pähkinää

Erittäin tulinen

& Sisältää korianteria
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&

สลัดเนื้อย่างเวียดนาม

XA LACH
THIT BO
€16.50
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&

ยำ�วุ้นเส้นทะเล
€20.00

Grilled beef salad
with vegetables
and herbs served
with boiled eggs
and spicy sauce
Vietnam-style.

Grillattua nautaa, salaattia,
kasviksia, keitettyjä munia ja
yrttejä mausteisella
kastikkeella Vietnamin tyyliin.

The traditional
Thai seafood
salad with noodles,
onion, chili
and lime juice.
Perinteistä
Thai-äyriäissalaattia,
vermisellinuudeleita,
sipulia, chiliä ja
lime-mehua.

Suurin osa friteeratuissa ruoassa käytämme vehnä jauhoa.
Most of the deep-fried food use wheat flour.

V Annokset on mahdollista saada tofulla tai kasvisvaihtoehtoina.
V- marked portions are possible to get with vegetarian or tofu instead

อาหารจานเดียว
Thai street food
Thai katuruoka
22
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กระเพาะหมูสับใข่

ผัดคะน้าหมูกรอบราดข้าว

GRAPAO MUUSAP
KAE DAO

PHAD KHA NA
MUU KROP

€12.90

€13.90

Traditional Thai street food favorite:
egg fried in a wok pan
with chopped pork neck, chili, holybasil
onion, round bean, fish sauce, and oyster sauce.

Roasted crispy pork ribs, seasoned with
oyster sauce, fish sauce, chilli,
Thai kale and served with
warm jasmine rice.

Perinteinen Thaimaalainen lempikatu ruoka annos,
jossa wok-pannulla paistettua kananmunaa,
hienonnettua porsaan niskaa, chiliä, holybasil, sipulia,
pyöreäpapua, kala- ja osterikastikkeella.
Tarjoillaan lämpimän jasmiiniriisin kera.

Paahdettua rapeaa porsaankylkeä,
maustettuna osterikastikkeella, kalakastikkeella,
chilillä ja Thai lehtikaalilla.
Tarjoillaan lämpimän jasmiiniriisin kera.
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&

ข่าวผัดไทยออคิด(กุ้งไก่)

ก๋วยเตี๋ยวลาดนาทะเล

KHAO PHAD
THAIORCHID

€20.00

€13.90
Thai Orchid novelty. Wok fried rice with egg,
chicken breast, shrimp, broccoli, corn, onion,
leek, cucumber and lime slices.

Thai-Style wide noodles
in seafood & broccoli Sauce,
‘Kuaytiaw Lad Na’.
Thai-tyylisiä paksuja nuudeleita
äyriäisillä & parsakaali pastakastikkeella,
‘Kuaytiaw Lad Na‘.

Thai Orchidin uutuus, wok-paistettua riisiä, kananmunaa,
broilerinrintaa, katkarapuja, parsakaalia, maissiä, sipulia,
purjoa, kurkkua ja limen viipaletta.

Hieman tulinen

Keskitulinen

@ Sisältää pähkinää

Erittäin tulinen

& Sisältää korianteria

Suurin osa friteeratuissa ruoassa käytämme vehnä jauhoa.
Most of the deep-fried food use wheat flour.

V Annokset on mahdollista saada tofulla tai kasvisvaihtoehtoina.
V- marked portions are possible to get with vegetarian or tofu instead

ก๋วยเตี๋ยวผัด -ข้าวผัด
WOK noodle and Rice dishes
Paistettu nuudeli ja Riisiruoat
Wok-fried dishes and curry dishes are all possible to change to tofu,
veggie options, chicken, beef or left-tiger crabs. In case of allergies, please contact staff.
Tofu or vegetarian €13.00| chicken or pork € 14.50 | Beef €17.00 | Giant tiger prawns €20.00 | Seafood Mix €20.00
Kaikki wok paistetut ruoat ja curry ruoat on mahdollista saada tofulla, kasvisvaihtoehtoina,
Kana, Naudanlihalla tai jätti-tiikeri ravuilla. allergikot olkaa hyvä ja kääntykää henkilö kunnan puoleen.
Tofu tai kasvis €13.00|kana tai possu €14.50|Naudanliha €17.00|Jätti tiikerirapu €20.00 | Mix Äyriäiset €20.00

26

27

V

V

ก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมา

ผัดซีอิ๊ว

SPICY DRUNKEN
NOODLES

PHAD
SI-IO

Your choice of meat/tofu
with stir fried rice noodles, fresh chili,
egg and sweet basil.

Your choice of fried meat/tofu
with wide rice noodles and broccoli,
egg, soy-oyster sauce.

Valitsemasi liha-/kasvisvaihtoehto, paistettuja
riisinuudeleita, tuoretta chiliä,
kananmunaa ja makeaa basilikaa.

Valitsemasi liha-/kasvisvaihtoehto,
leveitä riisinuudeleita, parsakaalia,
kananmunaa ja soija-osterikastiketta.

Hieman tulinen

Keskitulinen

@ Sisältää pähkinää

Erittäin tulinen

& Sisältää korianteria

Suurin osa friteeratuissa ruoassa käytämme vehnä jauhoa.
Most of the deep-fried food use wheat flour.

V Annokset on mahdollista saada tofulla tai kasvisvaihtoehtoina.
V- marked portions are possible to get with vegetarian or tofu instead
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V@

ผัดไทย

PHAD THAI
Your choice of meat/tofu with
fried rice noodles and soy sauce,
tamarind pulp, ground peanuts, egg,
bean sprouts and Chinese chives.
Valitsemasi liha-/kasvisvaihtoehto,
paistettuja riisinuudeleita ja soijakastiketta,
tamarindia, jauhettua maapähkinää,
kananmunaa, ituja ja kiinalaista
ruohosipulia.
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V@

วุ้นเส้นผัดไทยทะเลรวม
The dose of Your choice of meat/tofu,
stir-fried with glass noodles, egg,
ground peanuts, and vegetables.
Valitsemasi liha-/kasvisvaihtoehto, paistettuja
lasinuudeleita kananmunalla ja soijakastiketta,
tamarindia, jauhettua maapähkinää, kananmunaa,
ituja, ja kiinalaista ruohosipulia.
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V

V

ผัดเส้นอุด้งขี้เมา

ผัดเส้นอุอุด้ง แกงเขียวหวาน

PHAD SEN UDON
KHI MAU

PAD SEN UDON
GAENG KEOWANH

Your choice of wok fried meat/tofu with
Korean udon wheat noodles, egg, chili,
bean sprouts, red pepper, broccoli,
green pepper and holy basil.

Your choice of meat/tofu wok fried with
Korean udon wheat noodles, green curry paste,
coconut milk, fresh vegetables
bamboo shoots, and Thai basil.

Valitsemasi liha-/kasvisvaihtoehto,
wok-paistettua korealaista udon vehnänuudelia,
kananmunaa, chiliä, ituja, paprikaa, parsakaalia,
vihreä pippuria ja holy basilikaa.

Orchidin uutuus: valitsemasi liha-/kasvisvaihtoehto,
wok-paistettua korealaista udon vehnä nuudelia,
vihreää curry tahnaa, kookosmaitoa, tuoreita
vihanneksiä, bambu versoja ja Thai basilikaa.

Hieman tulinen

Keskitulinen

@ Sisältää pähkinää

Erittäin tulinen

& Sisältää korianteria

Suurin osa friteeratuissa ruoassa käytämme vehnä jauhoa.
Most of the deep-fried food use wheat flour.

V Annokset on mahdollista saada tofulla tai kasvisvaihtoehtoina.
V- marked portions are possible to get with vegetarian or tofu instead

อาหารทอดและผัด
Fried and stir-fried dishes
Friteeratut ja paistetut ruoat
Wok-fried dishes and curry dishes are all possible to change to tofu,
veggie options, chicken, beef or left-tiger crabs. In case of allergies, please contact staff.
Tofu or vegetarian €13.50 | chicken or pork €15.00 | Beef €17.50
Giant tiger prawns €21.00 | Seafood Mix €21.00 | Salmon €17.50
Kaikki wok paistetut ruoat ja curry ruoat on mahdollista saada tofulla, kasvisvaihtoehtoina, Kana,
Naudanlihalla tai jätti-tiikeri ravuilla. Allergikot olkaa hyvä ja kääntykää henkilökunnan puoleen.
Tofu tai kasvis €13.50 | kana tai possu €15.00 | Naudanliha €17.00
Jätti tiikerirapu €21.00 | Mix Äyriäiset €21.00 |Lohi €17.50

32
ผัดตะไคร้

V

CA XAO SA
Your choice of meat/tofu with lemongrass
chili, fresh kaffir Vietnam-style.
Valitsemasi liha-/kasvisvaihtoehto, paistettua
kanaa tai lohta, sitruunaruohoa, chiliä, tuoretta
kaffir-lehteä Vietnamilais-tyyliin.
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ผัดขิง

V

34

Stir-fried ginger, mushroom, onions in
a soy-oyster sauce with your choice of meat/tofu.
Valitsemasi liha-/kasvisvaihtoehto,
paistettua inkivääriä, sipulia ja sieniä
soija-osterikastikkeessa.

Hieman tulinen

Keskitulinen

@ Sisältää pähkinää

Erittäin tulinen

& Sisältää korianteria

V@

ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์
Stir-fried cashew nuts with your choice of meat/tofu
in a soy-oyster sauce.
Valitsemasi liha-/kasvisvaihtoehto, paistettua sipulia,
soijaa ja cashewpähkinöitä osterikastikeessa.
Suurin osa friteeratuissa ruoassa käytämme vehnä jauhoa.
Most of the deep-fried food use wheat flour.

V Annokset on mahdollista saada tofulla tai kasvisvaihtoehtoina.
V- marked portions are possible to get with vegetarian or tofu instead
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V

ขนมเบื้อง

35
ผัดกะเพรา
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V

BÁNH
XÈOSAIGON

V

€15.00

ผัดผักเต้าหู้และเห็ดหอม

Your choice of meat/tofu stir fried
with Thai holy basil, chili,
garlic and soya sauce.
Valitsemasi liha-/kasvisvaihtoehto,
paistettua Thaimaan pyhää basilikaa,
chiliä, valkosipulia ja soijakastiketta.
Voit valita annokseen kanaa, naudanlihaa,
lohta tai jättikatkarapuja.

RAU XÀO,
DAU HU VÀ NAM

Sizzling crepes Saigon. Rice flour
crepes with a dash of coconut milk
and curry. They are filled
with pork, shrimp and vegetables
and served with lettuce and herbs.

€15.00

Saigonin crepesit. Riisijauhoista tehtyjä
ohukaisia ripauksella kookosmaitoa
ja currya. Ne ovat täynnä sianlihaa,
katkarapuja ja vihanneksia ja
tarjoillaan salaatin ja yrttien kanssa.

Fried Chinese spinach cabbage,
tofu and earthy shiitake mushrooms.
Paistettua kiinalaista pinaattia,
kaalia, tofua ja siitakesieniä.

38
ผัดคะน้าหมูกรอบ
€17.50
Roasted crispy
pork rib, chili and
Chinese kale
in oyster sauce.
Paahdettua rapeaa
porsaan kylkeä, chiliä ja
kiinalaista parsakaalia
osteri-kastikkeessa.
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ผัดกะเพราหมูกรอบ

เนื้อผัดผักบุ้งและงาเวียดนาม

€17.50

THIT BÒ, RAU BINA VÀ MÈ
€17.50

Roasted crispy
pork rib in chili
and holy basil sauce.

Wok-fried beef, water spinach, spinach, cabbage and sesame in soy
and fish-oyster sauce, vietnamese-style.

Paahdettua rapeaa
porsaan kylkeä
ja chiliä
basilika-kastikkeessa.
Hieman tulinen

Wokissa naudanlihaa, vesipinaattia, pinaattia kaalia ja seesam.
Soija ja kala- osterikastiketta Vietnamilais-tyyliin.

Keskitulinen

@ Sisältää pähkinää

Erittäin tulinen

& Sisältää korianteria

Suurin osa friteeratuissa ruoassa käytämme vehnä jauhoa.
Most of the deep-fried food use wheat flour.

V Annokset on mahdollista saada tofulla tai kasvisvaihtoehtoina.
V- marked portions are possible to get with vegetarian or tofu instead

แกง
Curries
Curryt
Wok-fried dishes and curry dishes are all possible to change to tofu,
veggie options, chicken, beef or left-tiger crabs. In case of allergies, please contact staff.
Tofu or vegetarian €14.00 | chicken or pork €15.50 |Beef €18.00 | Giant tiger prawns €21.00 | Seafood Mix €21.00
Kaikki wok paistetut ruoat ja curry ruoat on mahdollista saada tofulla, kasvisvaihtoehtoina, Kana,
Naudanlihalla tai jätti-tiikeri ravuilla. Allergikot olkaa hyvä ja kääntykää henkilökunnan puoleen.
Tofu tai kasvis €14.00 | kana tai possu €15.50 | Naudanliha €18.00 | Jätti tiikerirapu €21.00 | Mix Äyriäiset €21.00
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V

V

แกงเขียวหวาน

แกงเผ็ด

GREEN
CURRY

RED
CURRY

PHANAENG
CURRY

A coconut curry
of your choice of
meat/tofu made
with fresh
green chilies
and flavored
with Thai basil.

A spicy red curry
made with
dried chillies,
green peppercorns,
eggplant and Thai basil
containing coconut milk
and your choice of meat/tofu.

Central Thailand
inspired coconut curry,
kaffir lime and basil
with your choice
of meat/tofu.

Valitsemasi
liha-/kasvisvaihtoehto,
kookos-curry,
tuoretta vihreää chiliä,
maustettu thai basilikalla,
kanaa, jättikatkarapuja
tai tofu kasvisvaihtoehto.

Valitsemasi
liha-/kasvisvaihtoehto,
mausteista punaista currya,
kuivattua chiliä, munakoisoa,
Thai basilikaa, kookosmaitoa,
kanaa tai äyriäisiä.

Hieman tulinen

Keskitulinen

@ Sisältää pähkinää

Erittäin tulinen

& Sisältää korianteria

แกงพะแนง

Valitsemasi
liha-/kasvisvaihtoehto,
keski-Thaimaa vaikutteista
kookoscurrya,
kaffir-limeä ja basilikaa,
kanaa tai naudanlihaa.

Suurin osa friteeratuissa ruoassa käytämme vehnä jauhoa.
Most of the deep-fried food use wheat flour.

V Annokset on mahdollista saada tofulla tai kasvisvaihtoehtoina.
V- marked portions are possible to get with vegetarian or tofu instead
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V

V

แกงมัสมั่น

แกงกะหรี่กุ้ง

แกงกะหรี่เวียดนาม

MASSAMAN
CURRY

YELLOW
CURRY

CA RI GA

A mild curry,
your choice of meat/tofu
slow poached with
sweet potato, onion,
turmeric, cardamom,
cinnamon, tamarin sauce
and roasted peanuts
in coconut milk.

A light coconut curry
with your choice of
meat/tofu,
sweet potato,
onion, cherry tomato
& cardamom.

Vietnamese curry
with your choice of
meat/tofu.
Rich spicy stew,
casserole dish of potato
carrot, onion,
coconut sauce.

Valitsemasi
liha-/kasvisvaihtoehto,
kevyt kookoscurry,
jättikatkarapuja, bataattia,
sipulia, kirsikkatomaatteja
ja kardemummaa.

Valitsemasi liha-/kasvisvaihtoehto,
mietoa currya, hitaasti haudutettua
broilerinrintaa, karitsanfilettä,
bataattia, sipulia, kurkumaa,
kardemummaa, kanelia,
tamarin-kastiketta ja
paahdettua maapähkinää
kookosmaidossa.

Hieman tulinen

Keskitulinen

@ Sisältää pähkinää

Erittäin tulinen

& Sisältää korianteria

Valitsemasi
liha-/kasvisvaihtoehto,
Vietnamilais kana-curry.
Tuhdin mausteinen
kana muhennos,
peruna-porkkana-sipuli –pataa
kookos-kastikkeessa.

Suurin osa friteeratuissa ruoassa käytämme vehnä jauhoa.
Most of the deep-fried food use wheat flour.

V Annokset on mahdollista saada tofulla tai kasvisvaihtoehtoina.
V- marked portions are possible to get with vegetarian or tofu instead

อาหาร เป็ด

47
เป็ดผัดพริกกระชายใบโหระพา
€21.00

Duck

Stir-fried duck or lamb
with chili, wild ginger
& Thai basil.

Ankka

Paistettua ankkaa
tai karitsanfileetä, chiliä,
villi inkivääriä ja Thai basilikaa.

Allergia-asioissa kääntykää henkilökuntamme puoleen.
In case of allergies, please contact staff.

48
แกงเผ็ดเป็ดย่าง
€21.00
Red curry with roasted duck,
long red chili, dried spices and herbs
with cherry tomato and lychee coconut sauce.
Punainen curry paahdetulla ankalla,
pitkää punaista chiliä, ja yrttejä,
kirsikkatomaattia
ja litsi-kookoskastiketta.
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เป็ดย่างสามรส

แกงเขียวหวานเป็ด

€21.00

€21.00

Grilled roasted duck,
three flavors of sweet,
tangy and spicy
chili tamarind sauce.

Thai Green curry
with duck or lamb.
Ankanrintaa tai
karitsanfilettä, vihreää currya,
munakoisoa, limen lehtiä
ja basilikaa
kookoskastikkeessa.

Grillattua paahdettua ankkaa
kolmella maulla: makea, kirpeä
ja chilimausteinen tamarind kastike.

ปลาและอาหารทะเล
Fish and Seafood | Kalat ja äyriäiset
51
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ฉู่ฉี่ปลาย่าง

ผัดฉ่าปลา

Lohi/Salmon €17.50 | Tiger prawns €22.00

Lohi/Salmon €17.50 | Tiger prawns €22.00

Grilled salmon or tiger prawns with a dry red
Chuchi curry coconut sauce.

Stir-fried spicy & crispy salmon or tiger prawns
with chili, herbs and Thai basil.

Grillattua lohi tai tiikerirapuja punaisessa Chuchi
curry kookoskastikkeessa.

Paistettua mausteisen rapeaa lohta tai tiikerirapua,
chiliä, yrttejä ja Thai basilikaa.

Hieman tulinen

Keskitulinen

@ Sisältää pähkinää

Erittäin tulinen

& Sisältää korianteria

Suurin osa friteeratuissa ruoassa käytämme vehnä jauhoa.
Most of the deep-fried food use wheat flour.

V Annokset on mahdollista saada tofulla tai kasvisvaihtoehtoina.
V- marked portions are possible to get with vegetarian or tofu instead

ของหวาน
Dessert
Jälkiruoat
53
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กล้วยทอดและไอศครีมวานิลลาซอส
น้ำ�ผึ้งและช็อคโกแลต

โรตีทอดและไอศครีมวานิลลา

€6.50
Fried bananas and vanilla ice cream
in a honey and chocolate sauce.
Uppopaistetut banaanit, jossa vanilja-jäätelöä,
hunajaa ja suklakastikketta.

€6.50
Fried roti bread with vanilla ice cream
in sweetened condensed milk sauce.
Paistettua roti-leipää ja vaniljajäätelöä
makeutettuna maitotiivistekastikkeella.

55
ไอศคริมมะม่วงเเพนเค้งใบเตย

MANGO ICE CREAM
PANCAKES
€7.50
Fried pancakes with caramelized coconut
and mango ice cream in an organic honey sauce.
Paistettuja karamellisoituja kookoslettuja sekä
mango jäätelöä luomu hunajakastikkeessa.

Hieman tulinen

Keskitulinen

@ Sisältää pähkinää

Erittäin tulinen

& Sisältää korianteria

Suurin osa friteeratuissa ruoassa käytämme vehnä jauhoa.
Most of the deep-fried food use wheat flour.

V Annokset on mahdollista saada tofulla tai kasvisvaihtoehtoina.
V- marked portions are possible to get with vegetarian or tofu instead

เครื่องดื่ม | Juomat
Drinks | Напитки

Coca cola, Coca cola zero 0,25L.................................. €2.50
Fanta, Sprite
pullo / bottle / бутылка 0,25L...................................... €2.50
Fanta 0,355L (Strawberry, Pineapple)............................ €3.00
FOCO 0,330L
Special juice (Mango, Guava, Litchi or Coconut)............. €3.00
Erikoismehu (Mango, Guava, Litsi tai Coconut)
Особые соки (манго, гуава, личи или кокос)..................... €3.00
FOCO 0,330L Drink
(Chrysanthemum, Thai Tea, Roasted Coconut)............... €3.00
Bonaqua | sparkling water | Минералка 0,25L
pullo / bottle / бутылка................................................ €2.50
Inkivääriolut ALKOHOLITON | OLD JAMACA.............. €2.50

ไวน์อัดลม-แชมเปญ
SPARKLING WINES CHAMPAGNE
Игристое вино/ Шампанское
Martini Brut (Italy) (Италия)

Erittäin kuiva, keskihapokas,
sitruksinen, yrttinen
Очень сухое, среднекислое,
лимонное, пряное

12cl

€6.50

1plo (бутылка)

€39.00

ไวน์ขาว | VALKOVIINIT | WHITE WINES

1plo
12cl
24cl (бутылка)
			
Thai Orchid White Wine (South-Africa)
Rypäle: Sauvignon Blanc ja Chenin Blanc.
Kuiva, raikkaasti hapokas,
hedelmäinen ja maukas.
Maussa myös trooppista hedelmää.
Ruokasuositus: Monip3uolinen yleisviini

€5.50 €11.00 €32.00

Devil’s Rock Riesling (German)

Lasi-Kuppi | Glass-Cup
Напитки в стаканах

Juice (Apple, Orange, Pineapple or Cranberry juice )
Mehua (Omena, Appelsiini, Ananas, karpalomehua)

Соки (яблочный, апельсиновый, ананасовый, клюквенный)..... €2.50

Имбирное пиво....................................................... €3.00
Jasmiinitee (haudutettu) | Yasmin tea (brewed)............... €3.00

เบียร์ | OLUET – BEER
Пиво

NIKOLAI ALKOHOLITON OLUT 0,33L 0%
Безалкогольное пиво Николай....................................... €3.00
KARHU TUOPPI 0,4L 4,7%........................................ €4.00
KARHU TUOPPI 0,5L 4,7%........................................ €5.00
SINGHA 0,33L (THAI) (Тайланд) 5,0% ....................... €6.50
CHANG 0,33L (THAI) (Тайланд) 4,2%........................ €5.50
TIGER BEER 0,33L (MALAYSIA) (Малазия) マレーシア 5,0%. €6.50
IKI GREEN TEA AND YUZU BEER 0,33 (LUOMU)4,5%...... €6.50

ไซเดอร์ | SIIDERIT – CIDER /
LONG DRINKIT | Сидр / Лонгдринки

Golden Cap Dry Green Apple 0,45L
Сухой Golden Cap „Зелёное яблоко”............................. €6.00
Sinebrychoff Gin Long Drink 0,33L 5,5%...................... €6.00

Puolikuiva, raikkaan hapokas, yrttinen;
maussa päärynää ja vihreää omenaa.
Ruokasuositus: Sopii useimpiin menun
tulisiin keittoihin ja hin,
erityisesti tiikerirapusalaatin kanssa.

€6.00 €12.00 €35.00

Yalumba Organic Viognier 2016
(Australia, Etelä-Australia)
LUOMU! Kuiva, hapokas, sitruksinen,
hedelmäinen, mausteinen, yrttinen
Ruokasuositus: Sopii useimpiin menun
tulisiin keittoihin ja salaatteihin, erityisesti
tiikerirapusalaatin kanssa.

€7.00 €14.00 €39.00

ไวน์แดง | PUNAVIINIT | RED WINES
1plo
12cl
24cl (бутылка)
			
Thai Orchid Red Wine (South-Africa)
Rypäleet : Shiraz ja Pinotage
Täyteläinen, hedelmäinen,
pehmeä ja helposti lähestyttävä.

€5.50 €11.00 €32.00

АСНЫЕ ВИНА

Santa Julia Organica Malbec
(Argentina) (Аргентина) アルゼンチン

LUOMU! Keskitäyteläinen, miellyttävän
pyöreä ja hedelmäinen. Ruokasuositus:
Menun mausteiset ruoat, erityisesti
grillatut liharuoat.
€7.00
Органическое! Мягкое
виноградно-фруктовое вино средней
насыщенности. Рекомендация блюд:
пряные блюда из меню, особенно блюда
из мяса на гриле

€14.00 €39.00

สุรา | SPIRITS VÄKIVIINA | настроение
GIN | Джин

Arctic Distiiled Dry Gin
Bombay Gin

VERMOUTH | Вермут
Martini Bianco

WHISKY | Виски

Mekhong Thai Whisky
Jack Daniels Whisky
Jameson Irish Whisky
Johnnie Walker Red Label
COGNAC | Brandy | Бренди
Otard VS

Mekhong V.S

Remy Martin V.S.O.P
Hennessy X.O
VODKA | Водка

Koskenkorva Vodka
FinAbsolut Vodka
Skyy Vodka
ROMMIT | Rum | Ром
Bacardi Black

Bacardi White

KATKEROT Биттер
Camperi Bitter

TEQUILAT | TEQUILA | Текила
Jose Cuervo Gold Tequila

4cl

€6.00
€8.00
8cl

€8.00
4cl

€6.00
€7.00
€7.00
€10.00
4cl

€7.00
€7.00
€10.00
€15.00
4cl

€6.00
€6.00
€6.00
4cl

€6.00
€6.00
4cl

€5.00
4cl

€6.00

LIKÖÖRIT | Liqueurs Ликёры
De Kuyper
(Apple, Pisang, Bananes,
Apricot Brandy)
Ликер Де Кайпер
(яблоко, пизан, бананы,
абрикосовое бренди)
Butterscotch, Blueberry,
Blue Caracao, strawberry,
Ирис, черника,
Блу Каракао, клубника

Raspberry, Pasionfruit,
Triple Sec, Menthe Green
Малина, маракуйя,
Трипл Сек, Менте Грин
Lanius Triple Sec

Bols (Melon, Pomegranate)
Болс (дыня, гранат)

4cl

€4.00

€4.00

€4.00
€4.00
€4.00

Portviini Marquez 19%

€4.00

Amareto Grifone 25%
(mantelilikööri)
(миндальный ликер)

€4.00

Heering Cherry Liguer

Malibu (Coconut, Mango)
Малибу (кокос, манго)

€6.00
€6.00

Cointreau - D.O.M.

€6.00

Bénédictine

€6.00

Jägermeister

€6.00

Baileys Original Irish Cream

€6.00

Kahlúa

€6.00

Calvados BoulardGrand Solage 40%

€6.00

HEDELMÄ COCKTAIL
FRUIT COCKTAILS

Hello Kitty
(Cranberry juice, lychee juice, 		
passion fruit juice, Thai grenadine)
€5.00
Karpalomehu, litsimehu,
passionhedelmämehu
Red Devil
(Lychee juice, strawberry puree,			
fresh mint, lime juice, 		
Thai grenadine)
€5.00
Litsimehu, mansikkasose,			
tuore minttu, limemehu,
The Green World
(Lemongrass, ginger,			
apple juice, kaffir lime)
€5.00
Sitruunaruoho, inkivääri,
omenamehu, kaffir lime
Lemongrass Lawan			
(Lemongrass juice, lime juice			
brown sugar, soda)
€5.00
Sitruunaruohomehu, limemehu,
ruokosokeri, soda

APERITIIVIT
APERITIVE COCKTAILS

Thai Martini
(Vodka, Dry vermouth,
and lemongrass
Gin Tonic
Gin & tonic
and fresh lime

€8.00
€8.00

Saigon Mojito
(White rum, fresh mint,			
pomegranate juice, fresh limes,
€8.00
with soda and sugar
Tom Yum Cipiroska			
(Vodka, fresh lime, lemon grass
€8.00
kaffir lime leaves, Thai chili, 		
brown sugar
Irish Coffee
(Irish Whiskey, hot coffee
brown sugar, cream

€8.00

Mai Thai
€10.00
(A mixture of ru, triple sec,		
Thai grenadine, lime, orange,		
pineapple juice)

HYVÄÄ RUOKAA HALUA!
ทานให้อร่อยนะครับ
BON APPETIT!

