
V= Annoksen saa tilattua vegaanisena                          = hieman tulinen   = tulinen   = erittäin tulinen 

G= Gluteeniton     M= Maidoton 

 

LOUNAS TIISTAI 
แกงเผด็ RED CURRY V   

€ 10.90 
Kana tai tofu Punainen curry, kookosmaitoa, munakoisoa, kaffir lime lehtiä, "Horapa" Thai Basilikaa 

Chicken or Tofu Red curry, coconut milk, eggplant, kaffir lime leaves, "Horapa" Thai Basil 
MAIDOTON, GLUTEENITON | MILK-FREE, GLUTEN-FREE 

 

ผัดไทย PAD THAI  
€ 10.90 

Kana tai tofu Pad thai. Pad Thai on perinteinen thaimaalainen ruokalaji. Se on mieto wokki, joka koostuu 
paistetuista riisinuudeleista, kananmunasta, iduista, tofusta, ruohosipulista, kirpeästä kastikkeesta ja 

maapähkinöistä. 
Chicken or Tofu Pad Thai (fried noodles) Pad Thai is a traditional Thai dish. It is a mild wok consisting of 

rice noodles, egg, sprout, tofu, chives, tart sauce and peanuts.  
MAIDOTON, SIS. PÄHKINÄÄ | MILK-FREE, INCL. NUTS 

 

ลาบปลาแซลมอนสายรุ้ง LARB RAINBOW SALMON   
€ 14.90 

Thaimaalainen mausteinen salaatti, jossa paistettua kirjolohta, minttua, korianteria, sitruunaruohoa, 
kaffir-limettiä, pitkäpapua, punasipulia, kalakastiketta, jauhettua kuivaa punaista chiliä sekäpaahdettua 

riisiä 
Spicy Thai salad, with fried salmon, mint, coriander, lemongrass, kaffir lime, long bean, red onions, fish 

sauce, ground dry red chili, roasted-rice 
MAIDOTON, GLUTEENITON, SIS. KALA & ÄYRIÄINEN | MILK-FREE, GLUTEN-FREE, INCL. FISH & SEAFOOD 

 

ฉู่ฉ่ีน่องเป็ด   CHU CHI DUCK   
€ 14.90                            

Ankankoipi mausteisessa Chu-chi puna- ja keltacurry kookosmaitokastikkeessa sekä grillattua 
parsatankoa, ja thai basilikaa. 

Duck leg in spicy chu-chi red and yellow curry with coconut milk sauce and grilled,  
asparagus and Thai basil. 

MAIDOTON, GLUTEENITON | MILK-FREE, GLUTEN-FREE 

 
 
 
 

Ilmoitathan henkilökunnalle mahdollisista ruoka-aineallergioista ja ruokavaliorajoituksista. 
Osa annoksistamme sisältää simpukoita, kalakastiketta, porsaanlihaa, vehnää ja pähkinää. 



V= Annoksen saa tilattua vegaanisena                          = hieman tulinen   = tulinen   = erittäin tulinen 

G= Gluteeniton     M= Maidoton 

 

 

LOUNAS KESKIVIIKKO 
แกงพะแนงไกห่รอืเตา้หู ้  Panang Curry   

€ 10.90 
Kana tai tofu Panang curry, jossa kookosmaitoa, villiä munakoisoa, parsapapua, kauden vihanneksia, 

kafferlimettiöljyä, "Horapa" thai-basilikaa. 
Chicken or Tofu Panang curry with coconut milk, wild eggplant, asparagus, seasonal vegetables, kaffir 

lime oil, "Horapa" Thai Basil.  
V, MAIDOTON, GLUTEENITON | V, MILK-FREE, GLUTEN-FREE 

 

ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์  PAD MED MAMUANGHIMMAPHAN     
€ 10.90 

Paistettua kanaa tai tofua sekä cashewpähkinöitä, porkkanaa, punaista ja vihreää paprikaa, sipulia, Nam 
prik pao chilikastiketta ja soijaosterikastiketta. 

Stir fried Chicken or Tofu with cashew nuts, carrot, red & green bell peppers, onion, Nam prik pao chilli 
sauce and soy oyster sauce 

V, M /SIS. PÄHKINÄÄ, SOIJA JA OSTERIKASTIKETTA | V, M /INCL. NUTS, SOY & OYSTER SAUCE 
 

ย าปลาแซลมอนสายรุ้งมะม่วงเขยีว Rainbow trout Green Mango Salad   
€ 14.90 

Kirjolohta sekä vihreää mangosalaattia, sitruunaruohoa, thai-basilikaa, korianteria, minttua, punasipuli, 
cashewpähkinää, punaista chiliä ja `Nahm Yum´-kalakastiketta 

Salmon served with green mango salad, lemon grass, Thai basil, coriander, mint, red onion, Cashew nuts, 
red chili and `Nahm Yum´ fish sauce 

M, G /SIS. PÄHKINÄÄ, KALAA JA ÄYRIÄISIÄ | M, G /INCL. NUTS, FISH AND SEAFOOD 
 

ผดักะเพราเป็ดกรอบ DUCK KRA-PAO        
€ 14.90 

Paistettua rapeaa ankan rintaa & koipea sekä valkosipuli-chiliä, pyhää basilikaa ja pitkiä papuja. 
maidoton, gluteeniton, sis.soijaa & vehnää.                                                                                                                         

Fried crispy duck breast & leg with garlic chili, holy basil and long beans.  
MAIDOTON, SIS. SOIJAA & VEHNÄÄ | MILK-FREE, INCL. SOY & WHEAT 

 
 

 
Ilmoitathan henkilökunnalle mahdollisista ruoka-aineallergioista ja ruokavaliorajoituksista. 
Osa annoksistamme sisältää simpukoita, kalakastiketta, porsaanlihaa, vehnää ja pähkinää. 



V= Annoksen saa tilattua vegaanisena                          = hieman tulinen   = tulinen   = erittäin tulinen 

G= Gluteeniton     M= Maidoton 

 

LOUNAS TORSTAI 
แกงมสัมัน่ MASSAMAN CURRY   

€ 10.90 
Kana tai tofu Massaman kookoskerma curry, jossa bataattia, sipulia, maapähkinää, paahdettua 

maapähkinä ja pinjansiemeniä 
Chicken or Tofu Massaman coconut cream curry with sweet potatoes, onion, peanuts, roasted peanuts 

and pine nuts 
MAIDOTON, GLUTEENITON, SIS. PÄHKINÄÄ | MILK-FREE, GLUTEN-FREE, INCL. NUTS 

 

ผดัข้ีเมาก๋วยเต๋ียวอดุรไก่หรือเต้าหู้ Pad Kee Mao Udon   
€ 10.90 

Wok-pannulla paistettua udon nuudelia, kanaa tai tofua, chiliä, viherpippuria, paksoita ja  
”kra pao”-basilikaa. 

Drunken Udon noodles with Chicken or tofu, chili, green pepper, thick and “kra pao” basil. 
V, M /SISÄLTÄÄ SOIJAA JA OSTERIKASTIKETTA | V, M /INCL. SOY & OYSTER SAUCE 

 
Teriyaki rainbow salmon 

ปลาแซลมอนเทอริยากกิับเบบีบ้็อกโชยและเห็ดหอม 
€ 14.90 

Paistettua kotimaista kirjolohta, pak choita, tuoretta inkivääriä, vihersipulia, korianteria, siitakesieniä, 
hunajaa, seesamiöljyä, paahdettuja seesaminsiemeniä sekä Teriyaki -kastiketta. 

Fried Finnish salmon with pak choi, fresh ginger, scallion, coriander, shiitake mushrooms, honey, sesame 
oil, roasted sesame seeds and Teriyaki sauce                                                                                                                                                                                     

MAIDOTON, SIS. SOIJAA & KALAA | MILK-FREE, INCL. SOY & FISH 

 

น ้าตกเนือ้วัวปิกาญจน์ Nam Tok Grill Beef Picanha                                                                                                                       
€ 14.90                                                                                                                                                                             

Thaimaalainen pihvisalaatti, jossa kotimaista grillattua naudan picanhaa, minttua, korianteria, 
sitruunaruohoa, kafferilimettiä, parsapapua, punasipulia, kalakastiketta, jauhettua ja kuivattua punaista 

chiliä ja paahdettua riisiä                                                                                                                                                                           
Thai beef salad with Finnish beef picanha, mint, coriander, lemongrass, kaffir lime, cowpea, red onion, fish 

sauce and dried minced red chili & rice.                                                                                                                                    
M, G / SIS. KALAA JA ÄYRIÄISIÄ | M, G / INCL. FISH AND SEAFOOD  

 

Ilmoitathan henkilökunnalle mahdollisista ruoka-aineallergioista ja ruokavaliorajoituksista. 
Osa annoksistamme sisältää simpukoita, kalakastiketta, porsaanlihaa, vehnää ja pähkinää. 



V= Annoksen saa tilattua vegaanisena                          = hieman tulinen   = tulinen   = erittäin tulinen 

G= Gluteeniton     M= Maidoton 

 

 

LOUNAS PERJANTAI 
 

แกงเขียวหวานไก่หรือเต้าหู้ Green curry   
€ 10.90 

Tulinen vihreä curry kanalla tai tofulla, jossa kookosmaitoa, munakoisoa, kafferilimetin lehtiä sekä 
"Horapa" thai-basilikaa. 

Chicken or tofu spicy green curry with coconut milk, eggplant, kaffir lime leaves, "Horapa" Thai basil. 
V, MAIDOTON, GLUTEENITON | V, MILK-FREE, GLUTEN-FREE 

 
ไก่สะเตะ๊ Satay Chicken 

€ 10.90                                                                                                         
Satay kanaa kookosöljyllä ja paahdetulla maapähkinä Satay -kastikkeella  

Satay chicken in coconut oil with roasted peanut Satay sauce                                                                                  
MAIDOTON, GLUTEENITON, SIS. PÄHKINÄÄ  |  MILK-FREE, GLUTEN-FREE, INCL. NUTS 

 
 

ผัดกระเพราหมกูรอบ    ”Pad Kra Pao Moo Krob” Stir-fry Crispy Pork Belly                                                                
€ 12.90                                                                                                                                                                                               

Suosittu thaimaalainen katuruoka-annos, jossa wok-pannulla paistettua rapeaa porsaankylkeä chiliä, 
valkosipulia,  sipulia, parsapapua, kala- ja osterikastiketta sekä paistettua kananmunaa. Tarjoillaan 

jasminriisin kanssa.                                                                                                                                                                         
A popular Thai street food dish with crispy stir fried pork belly, chilli, garlic, onion, long beans, fish and 

oyster sauce and fried egg. Served with jasmine rice.                                                                                                                                              
M / SISÄLTÄÄ SOIJA-, OSTERI- JA KALAKASTIKETTA  | M /INCL. SOY & OUSTER SAUCE 

 

ต้มย ากุ้ง  Tom yam herb broth with shrimp   
€ 14.90 

Käsin kuorittuja tiikerirapuja tom yam -yrttiliemessä sekä katkarapuöljyä salottisipulia, sitruunaruohoa, 
galangalia, kafferilimettiä, sieniä ja korianteria                                                                                                                  

Hand peeled tiger prawns in Tom yam herb broth with shrimp oil, shallots, lemongrass, galangal, kaffir 
lime, mushrooms and coriander 

MAIDOTON, GLUTEENITON, SIS. KALAKASTIKE & ÄYRIÄINEN | MILK-FREE, GLUTEN-FREE, INCL. FISH SAUCE & SEAFOOD 
 
 

Ilmoitathan henkilökunnalle mahdollisista ruoka-aineallergioista ja ruokavaliorajoituksista. 
Osa annoksistamme sisältää simpukoita, kalakastiketta, porsaanlihaa, vehnää ja pähkinää. 

 


