|Lunch – Vko
ALKURUOAT / STARTERS
A. ต้ มยำปลำแซลมอน Tom yum pla Salmon

€4,50(ISO€12,90)

Perinteinen thaimaalainen tulinen Tom yum lohi keitto Traditional spicy Thai tom yam Salmon soup

PÄÄRUOAT/MAIN COURSE
B. ผัดไทยเต้าหูเ้ จ PHAD THAI TOFU @

€9,80

Wok-Paistettua Thaimaalaiset riisinuudelit TOFU JA VIHANEKSIA, kiinalaisella ruohosipulilla,
pähkinöillä, ja iduilla erityisessä kotitekoisessa tamarind-kastikkeessa.
Wok-Fried Thai rice noodles TOFU Chinese chives, dry fruits and sprouts in a special homemade
tamarind sauce

C. ไก่ ผัดกระเพรำ Gai phad bai kra pau

€10,00

Wok paistettua broilerinrintaa thaimaalaista villi basilikaa, chilia, tuoreella pitkää pyöreä papua,
paprikaa, sipulia, bambuversoja ja soija, kalakastikkeen sekä osterikastikkeen kera.
Wok fried chicken breast Thai wild basil, chilli, fresh long round beans, capsicum, onion, bamboo shoots and soy, Fish
sauce and oyster sauce.

D. ผัดขีเ้ มำอุด้งญี่ปุ่นและไก่ PAD SEN UDON KII MAO KAI

€10

WOK-Paistettuna Japanilainen UDON nuudelia ja broilerin, parsakaali, paprika, ituja Thaimaa
tyylillä maustettuna chilillä, mustapippuria, makealla basilikalla ja soija-osteri-kastiketta.
WOK-Fried Japanese udon noodles and chicken, broccoli, peppers, Thai style spiced with chilli, black pepper, fresh
basil and soy-oyster sauce.

E. .MASSAMAN KAI @ แกงมัสมัน่ ไก่

€10,50

Hitaasti haudutettua broilerinrintaa, bataattia, sipulia, kurkumaa, kardemummaa, kanelia,
tamarindikastiketta, paahdettua maapähkinää ja massaman curry kookos-kastikkeessa.
Slowly braised chicken breast, sweet potato, onion, turmeric, cardamom, cinnamon, tamarindikastiketta,
roasted peanuts and massaman curry coconut sauce.

G. หมูหวานทอดกรอบซ๊อสกระทิ Muu van krop sos kra thi @&

€12,90

Paahdettua rapea porsaan kylkea, Makeisessä palmusokeri hillossa, ja kookos kastikeessä sekä
rapeita kookos pähkinää, murskattua maapähkinää, seesamia, korianteria ja tuoreita chili
paprikaa
Roasted crispy pork belly, candy palm sugar jam and coconut sauce and crunchy coconut nuts, crushed peanuts,
sesame, coriander and fresh chili peppers

H. ฉู่ฉ่ ีปลำนิลทอด CHUU-CHII PLA NLIN TOD

€11,50

Friteerattu tilapian fileen sekä vihreän tango parsan ja punainen chuchi curry
kookoskastikkeessa.
Fried tilapia fillet and green bars asparagus and red curry coconut sauce chuchi.

I. Kolme pientä ruoka lajin menua - Three small -course menu (D,E,F)

€12,90

Hieman tulinen
Keskitulinen
Erittäin tulinen @ Sisältää pähkinää
Allergia-asioissa kääntykää henkilökuntamme puoleen. In case of allergies, please contact staff.

ทำนให้ อร่ อยนะค่ ะ|Bon appetite!| 個飽！| Hyvää ruokahalua!| Приятного аппетита!| Head isu!| - 식사 봉!

