21,90e

33. Yum-Puunim ยํามะม่วงปูนิ่มกรอบ

Mausteinen ja kirpeä vihreä mangosalaatti, jossa minttua, punasipulia,
banaaninkukkia ja rapeaa pehmeäkuorista taskurapua.

(LGS)

SEA FOOD
23,90e

34. The One Mix seafood

Grillattuja jättikatkarapuja, vihersimpukoita, sydänsimpukoita,
mustekaloja ja 3 erilaista chilikastiketta.

(LGS)

18,50e

35. Zhuuzhii SALMON ฉุ่ฉี่

Grillattua lohta Zhuuzhii kookoscurry kastikkeella ja tankoparsaa,
kaffir-limeä, basilikaa ja chiliä

(LGS)

18,90e

36. Hoomok Pla Kuha

Höyrytettyä kuhafilettä, kookosmaito-chilitahna kastiketta, mausteina
chapuulehtiä, kiinankaalia, thaibasilikaa ja kanamunaa.

(LGS)

37. Pla Krapong Tod Yum Ma Muang
ปลากระพงทอดยํามะม่วง

25,90e

38. Krapong Nueng Manow ปลากระพงนึ่งมะนาว

25,90e

(LGS)
Rapeaksi paistettu kokonainen meribassi, vihreää mangoa, korianteria ja thai-chilikastike.
Höyrytetty kokonainen meribassi, tuoretta valkosipulia, chiliä ja
limekastiketta.

(LGS)

16,90e

44. Kuay Tiew Tom Yum Muu Sab
ก๋วยเตี๋ยวต้มยําหมูสับ

14,90e

CURRY & WOK
45. Vihreä Curry แกงเขียวหวาน

(LGS)
Kookos-curry, tuoretta vihreää chiliä, thai basilikaa, munakoisoa, bambua

46. Punainen Curry แกงเผ็ด

(LGS)
Mausteinen punainen curry, kuivattua chiliä, bambua, basilikaa, thai munakoisoa
Mieto curry, jossa bataattia, perunaa, sipulia, maapähkinää ja
tamarind-kastiketta kookosmaidossa.

Kana 13,40e
Jättitiikerirapu 18,40e Ankka 17,90 e
Naudanliha 15,50e Tofu 12,70e
Lohi 17,90e

WOK PAISTETUT RUOAT
49. Pad Medmamuang ผัดเม็ดมะม่วง

tuorepippuria, ruohosipuli, basilikaa,
parsakaalia ja osterikastiketta .

50. Pad Zha ผัดฉ่า

40. Pad Thai ผัดไทยกุ้ง

Perinteistä paistettua thaimaalaista riisinuudelia,
kananmunaa, ruohosipulia, ituja, maapähkinöitä ja
tamarind-kastiketta.

41. Pad Si Ew ผัดซีอิ๋ว

Paistettua riisinuudelia, parsakaalia,
pakchoita, ruohosipuli ja kananmunaa
makeassa soijakastikkeessa.

42. Khao Soi Kai ข้าวซอยไก่

Kana 13,40e
Jättikatkarapu 18,40e
(LG)

Kana 13,40e, Naudanliha 15,50e
Jättikatkarapu 18,40ee

Pohjois-Thaimaalainen kookoscurry nuudelikeitto kanalla.

(LS)

13,90e
(LS)

(LGS)

47. Mas-Sa-Man Curry แกงมัสมั่น

Kana 13,40e, Naudanliha 15,50e
Jättikatkarapu 18,40e
Paistettua mausteista riisinuudelia, chiliä,
(LS)

(LGS)

Mausteinen tom yum riisinuudelikeitto porsaan jauhelihalla, thai
yrttejä, aromaattista galangalia, sitruunaruohoa, korianteria, limemehua, chiliä.

Thaimaan pyhää basilikaa, chiliä, valkosipulia, purjoa, papuja

39. Pad Kii Mau ผัดขี้เมา

(LS)

Riisinuudelikeitto, paahdettua ankkaa mausteisessa liemessä.

48. Pad Kraprao ผัดกระเพรา

NUUDELI WOK & KEITTO

TheOneThaiKitchen-foodmenu.indd 1

43. Kuay Tiew Reua Ped Yang ก๋วยเตี๋ยวเรือเป็ดย่าง

(LS)
(LSP)

Cashewpähkinöitä, purjoa, paprikaa ja sipulia osterikastikkeessa.
Thai-yrttejä, basilikaa ja tuorepippuria punaisessa chilikastikkeessa

(LGS)

Kana 13,40e
Jättitiikerirapu 18,40e Ankka 17,90e
Naudanliha 15,50e Tofu 12,70e
Lohi 17,90e
L= Laktoositon

S = sisältää kalatuotetta G = Gluteeniton

Keskitulinen
Erittäin tulinen
Hieman tulinen
Hyvä asiakkaamme, lisätietoja elintarvikkeista ja niiden mahdollisista
allergeeneista saa ravintolan henkilökunnalta
.
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ALKURUOAT

STREET FOOD
6,40e

01. Yrttikevätkääryle, (kasvis tai lohi) ปะเปี้ยสด

Tuore riisipaperirulla, joka sisältää lohta tai tofua lisäksi tuoretta
vihreää ruukkusalaattia, basilikaa, riisinuudeleita, minttua, korianteria ja
pähkinä-chilikastiketta..

6,90e

02. Phlaa พล่า

(LGS)

Grillattu kuhafilee maustettuna tamarind-kastikkeella, ruohosipulia,
minttua baananinkukkia, limemehua, punasipulia ja chilitahnaa

6,90e

03. Latiang ล่าเตียง Latieng

(LGS)

Jauhettuja jättikatkarapuja kuorrutettuna paistetulla kananmunalla,
valkosipulia, pippuria ja korianterin juurta.

04. Fish Cake ทอดมันปลา

(LGS)

3 kpl 7,90e, 7 kpl 15,90e

Perinteisiä thai kalakakkuja maustettuna
chilillä, punaisella currytahnalla, korianterilla ja maapähkinäkastikkeella.

(LGS)

6,90e

05. Som Tam ส้มตํา Tulinen papaijasalaatti

(LGS)

Papaijasalaatti tuoreesta vihreästä papaijasta, jossa chiliä,
palmusokeria, limeä, kalakastiketta, kirsikkatomaattia

(LGS)

Tulinen tiikerirapukeitto, thai yrttejä, aromaattista galangalia, sieniä,
sitruunaruohoa, korianteria, purjoa, chiliä ja limen lehteä

(LGS)

Tom kha -keitto kookosmaidossa, lohta, aromaattista galangal-yrttiä,
sitruunamehua, baananinkukkia, chiliä, sieniä ja sipulia.

2kpl 6,50e

08. Poopia ปะเปี้ย

(L)

Kasviskevätkääryleitä ja makeaa chilikastiketta

09. Kai- Satay ไก่สะเต๊ะ

Grillatut kanavartaat maapähkinäkastikkeella.

2kpl 6,90e (5kpl 15,90e)
(LG)

valkosipulikastiketta, tulista yrttisalaattia, Edamame-herneitä,
porkkanaa, seesaminsiemeniä.

11. Jasmin riisiä & tuoretta tofu-teriyakikastiketta,
keitettyä kananmunaa, cashew pahkinöitä, edamame-herneitä,
porkkanaa, seesaminsiemeniä.
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Perinteinen thaimaalainen katuruoka-annos, jossa wok-pannulla
paistettua kanan jauhelihaa, kananmunaa, chiliä, pyhäbasilikaa,
sipulia ja papua kala-ja osterikastikkeessa. Tarjoillaan jasmiini riisin kera.

14. Kanar Moo Krob & Kaidow ผัดคะน้าหมูกรอบ

Wok-paistettua rapeaa possun kylkeä (luuton), kiinalaista lehtikaalia,
valkosipulia, chiliä osterikastikkeessa ja paistettua kananmunaa.

17,50e
(LGS)

14,50e
(L)

18,90e
(LGS)

14,90e
(LS)

15,50e
(LS)

15. Khoa Pad & Grill Salmon ข้าวผัด & เซลม่อนย่าง

17,90e

16. Ped Yang เป็ดย่าง

21,90e

Grillattua lohta & paistettua riisiä sekä kananmunaa, valkosipulia,
ruohosipulia ja kirsikkatomaattia.

17. Pad Pak Bung Kung Sod ผัดผักบุ้งกุ้งสด
18. Khang Krua Bai-chapruu

Etelä-Thaimaalainen keltainen curry, jossa grillattu kuhaa, kurkumaa,
thai yrttejä sekä chapruu-lehtiä ja banaaninkukkia.

(LS)

(LGS)

17,90e
(LS)

18,90e
(LGS)

KASVISRUOAT
19. Yam Samunplai Tofu ยําสมุนไพรเต๋าหู้

Mausteinen ja kirpeä mangosalaatti sekä cashewpähkinöitä, tuoretta
tofua, korianteria, banaaninkukkia, limemehua, chiliä.

20. Hedkrapau เห็ดทรงเคื่องผัดกระเพรา

BOWL
10. Grillattua lohta & jasmin riisiä,

13. Krapao Kai Khai Doaw กระเพราไก่ใข่ดาว

Wok-paistettua morning glorya, jättikatkarapuja, valkosipulia ja chiliä
osterikastikkeessa.

6,50e

07. Tom Kha Salmon ต้มข่าเซลม่อน
(tofu, kana tai jättikatkarapu)

Keitettyä kuhaa kookosmaidossa sekä lootusjuurilla maustettuna
mustapippurilla ja korianteri

Grillattua ankkaa, jossa 2eri chilikastiketta chili-limedressing,
tamarind riisijauhettu chilidressing.

6,50e

06. Tom Yam Kung ต้มยํากุ้ง (tofu, kana tai lohi)

12. Kuha &Tom Krati Saeybua ต้มกระทิสายบัว

Isoja osterisieniä, enokisieniä ja siitakesieniä, tofua, chiliä ja
thaibasilikaa.

13,90e
(LG)

14,90e
(LGS)

21. Zhuzhi Tofu ฉู่ฉี่เต๋าหู้สด

13,90e

22. Pad Thai Tofu ผัดไทยเต๋าหู้

12,90e

Grillattua parsaa zhuuzhii-currykastikkeessa ja tuoretta tofua.
Paistettuja riisinuudeleita ja soijakastiketta, tamarindia, jauhettua
maapähkinää, kananmunaa, ituja ja kiinalaista ruohosipulia

(LG)
(LG)

23. Khao Pad Kii Mau Tofu ข้าวผัดขี้เมาเต๋าหู้

12,90e

24. Khaeng Ped Tofu แกงเผ็ดเต๋าหู้

12,70e

25. Massaman Curry Tofu มัสมั่นเต๋าหู้

12,70e

26. Tofu Phad Phakbung เต๋าหู้ผัดผักบุ้ง

14,90e

Tulista paistettua riisiä, kananmunaa, chiliä, thaibasilikaa, tofua,
sokeria, herneitä, parsakaalia ja purjoa.
Mausteista punaista currya tofulla sekä kuivattua chiliä,munakoisoa,
thaibasilikaa ja bambua kookosmaidossa.
Mietoa currya tofulla, bataattia, sipulia, kurkumaa, kardemummaa,
kanelia, tamarind-kastiketta ja paahdettua maapähkinää
kookosmaidossa..

(L)

(LG)

(LG)

(LS)

Tofua, morning glorya ja pak choita valkoisipulia chilitahna
osterikastikkeessa.

SALAATTI
27. LARB ลาบ

Chicken 13,90e, Duck 18,50e

(LGS)

Perinteinen tulinen Thai-salaatti, jossa
minttua, tuoretta chiliä, kalakastiketta,
paahdettua jauhettua riisiä, punasipulia, korianteria.

28. Somtam ส้มตําไก่ย่าง / ส้มตําปู / ส้มตําปลาร้า
Papaijasalaatti tuoreesta vihreästä papaijasta,
jossa chiliä, palmusokeria, limeä, kalakastiketta ja
paahdettua maapähkinää. Tarjoillaan thaityyliin
grillatulla kanankoivella, tofulla tai lohella.

Kana 15,40e
Tofu 15,40e
Grillattu lohi 18,50e

(LGS)

29. Salmon & Samunplai เซลม่อนย่าง & ยําสมุนไพร

18,50e

30. Puunim kruaprik ปูนิ่มคั่วพริกเกลือ

21,90e

31. Phlaa พล่า

18,90e

32. Nam Tok Muu น้ําตกหม

14,50e

Grillattua lohta & yrttisalaattia, jossa tuoretta chiliä, limeä,
cashewpähkinöitä, minttua, ruohosipulia, korianteria.

Rapeaa pehmeäkuorista taskurapua sekä kuivattu chili, valkoisipuli , ja
3 eri chilikastiketta.
Grillattu kuhafile maustettuna tamarind-kastikkeella, ruohosipulia,
minttua, baananinkukkia, limemehua, punasipulia ja chilitahnaa.
Erittäin mausteinen salaatti, grillattua porsaanniskaa ohuina
suikaleina, chiliä, limemehua ja yrttejä

(LGS)

(LGS)

(LGS)

(LGS)
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