ALKURUOAT | STARTERS

ยำไก่ กรอบเม็ดทำนตะวัน YAM KAI KROP

€3,5(ISO €10)

@

Kevyesti Friteerattua kananrintaa Salaatti maustettuna tuoreilla, yrteillä, korianteria, chilillä,
lime-mehulla, paahdettua maapähkinällä ja aurinkokukka siemenet.
Lightly deep fried chicken breast. Salad with fresh greens, coriander, chili, lime juice, roasted peanuts, and sunflower seeds

ก๋ วยเตี๋ยวเนือ้ เปื่ อย

€4,5(ISO €11,50)

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

PÄÄRUOAT | MAIN COUR

เต้ ำหู้ย่ำงซอสแพนง TOFU YANG SOD PANAENG

€9,80

Grillattua tofua ja vihreää nuorta parsaa punaisessa Panang curry kastikkeessa
Roasted tofu and green asparagus with red panang curry sauce

แกงเผ็ดหมูย่ำง KAENGPHET

KHO MUU YANG

€10,50

Grillattu, possun niskaa punaisessa curryssa ,Thai-basilikaa ja munakoison.
Red curry with Grilled pork shoulder Thai curry made of long red chili, dried spices and herbs with coconut mlik

แกงเขียวหวำนไก่ KEANG KIEW WAN KAI

€10,50

Broilerinfilettä ja vihreää currya munakoison ja Thai basilikan kera.
Chicken fillets, green curry, eggplant and Thai basil.

อุด้งผัดไทยไก่ PAD THAI SEN UDON KAI

€10

WOK-Paistettuna Japanilainen UDON nuudelia ja ja broilerinfileet lla, kiinalaisella
ruohosipulilla, pähkinöillä ja iduilla erityisessä kotitekoisessa tamarind-kastikkeessa.
WOK-Fried Japanese udon noodles and and chicken fillets, respectively, Chinese chives, nuts and sprouts in a special
homemade tamarind sauce.

เนื้อผัดซอสหอยนางรม

€11,50

Naudanlihaa, parsakaali, sipuli suikaleina, viipaloituja herkkusieniä, bambu ja osterikastikkeessa.
Beef, broccoli, onion cut into strips, sliced mushrooms, bamboo in oyster sauce

ปลำซัลมอนผัดตะไคร้ PLA SALMON TOD PHAD TAKLAI

€13,90

Paistettua lohta, sitruunaruohoa, chiliä, tuoretta kaffir-lehteä soy- osterikastikkeessa Vietnamin tyyliin.

Fried salmon with lemongrass, chili, fresh kaffir soy-oyster sauce Vietnam style.
ORCHID erikoinen lounas: 3 pientä ruokalajia ( E,F,G )
ORCHID special lunch: 3 small dishes ( E,F,G )

Hieman tulinen

Keskitulinen

Erittäin tulinen @ Sisältää pähkinää

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

LOUNAS AVOINNA MA-PE 11.00-15.00 LUNCH OPEN Monday-Friday 11.00-15.00

ทานให้อร่ อยนะค่ะ|Bon appetite!|

個飽！| Hyvää ruokahalua!| Приятного аппетита!| Head isu!| - 식사 봉!

€12,90

