Ruokalista
* tulinen ** erittäin tulinen *** voimakas

Alkuruoka
 5,50 €Peking Keitto *
 4,80 €Kanakeitto
 4,80 €Kananmunakeitto

 4,50 €Vihanneskeitto
 4,50 €Kana-maissikeitto
 5,00 €Kevätkääryleet
 5,50 €Tom Yam Goong *
 5,00 €Tom Gha Gai *
 4,80 €Naanleipä

 4,80 €Valkosipulileipä
Eriskoispäivällinen
 18,00 €Kolme pientä ruokaa - Kanaa Szechuankastikkeessa *, Häränlihaa bambua ja herkkusieniä,
Friteerattua porsaanlihaa hapanimeläkastikkeessa
 22,00 €Neljä pientä ruokaa - Kanaa currykastikeessa, Häränlihaa ja sipulia, Friteerattua
porsaanlihaa, Friteerattuja jättikatkarapuja hapanimeläkastikkeessa
 18,00 €Erikoispäivällinen yhdelle hengelle - Kevätrulla tai Peking keitto, Kanaa cashew-pähkinöillä
& Friteerattu banaani ja jäätelöä
 38,00 €Erikoispäivällinen kahdelle hengelle - Kevätrulla tai Peking keitto, Häränlihaa
Szechuankastikkeessa *, Kanaa chop suey & Friteerattu banaani ja jäätelöä

 62,00 €Erikoispäivällinen kolmelle hengelle - Kevätrulla tai Peking keitto, Kanaa currykastikkeessa
*, Voodoo beef ***, Jättikatkarapuja valkosipulikastikkeessa * & Friteerattu banaani ja jäätelöä
 82,00 €Erikoispäivällinen neljälle hengelle - Kevätrulla tai Peking keitto, Ankka voimakkaassa
valkosipulikastikkeessa *, Voodoo scampi ***, Häränlihaa osterikastikkeessa, Friteerattua kanaa
hapanimeläkastikkeessa & Friteerattu banaani ja jäätelöä
Jättirapuja
 18,00 €Jättirapuja szechuankastikkeessa *

 18,00 €Jättirapuja currykastikkeessa
 18,00 €Jättirapuja chop suey (vihanneksia)
 18,00 €Jättirapuja chili-kastikkeessa ***
 18,00 €Jättirapuja voimakkaassa valkosipulikastikkeessa *
 18,00 €Friteerattuja jättirapuja hapanimeläkastikkeessa
Keittiö suosittelee

 18,00 €Manchurian kanaa ***
 18,00 €Manchurian häränliha ***
 20,00 €Manchurian jättikatkarapuja ***
 19,80 €Shanghai häränliha ***
 18,50 €Mandarin kanaa **
 20,00 €Mandarin jättikatkarapuja **

 19,80 €Voodoo beef ***
 20,50 €Voodoo scampi ***
 18,50 €Ginger scampi
 18,00 €Santung häränliha ***
 17,00 €Kanaa curry-kookos kastikkeessa
 18,50 €Haka chili häränliha ***
 18,50 €Haka chili kana ***

Japanese style
 18,50 €Teriyaki häränliha
 20,50 €Teriyaki jättikatkarapu
 17,50 €Kesäkurpitsa kana
 20,50 €Tempura jättirapu
 20,50 €Teriyaki lohi
Ankka
 18,80 €Ankkaa Szechuankastikkeessa *
 18,80 €Ankkaa currykastikkeessa
 18,80 €Ankkaa chop suey
 18,80 €Ankkaa chilikastikkeessa ***
 18,80 €Ankkaa voimakkaassa valkosipulikastikkeessa *
Häränliha
 13,80 € Häränlihaa Szechuankastikkeessa*
 13,80 €Häränlihaa currykastikkeessa
 13,80 €Häränlihaa chop suey
 13,80 €Häränlihaa voimakkaassa valkosipulikastikkeessa *
 13,80 €Häränlihaa osterikastikkeessa
 13,80 €Häränlihaa, bambua ja herkkusieniä
 13,80 €Häränlihaa ja sipulia
 13,80 €Häränlihaa ja purjosipulia
Porsaanliha
 13,80 €Porsanlihaa Szechuankastikkeessa *

 13,80 €Porsanlihaa currykastikkeessa *
 13,80 €Porsanlihaa chop suey
 13,80 €Porsanlihaa voimakkaassa valkosipulikastikkeessa *

 13,80 €Porsanlihaa chilikastikkeessa ***
 13,80 €Porsanlihaa bambua ja herkkusieniä
 13,80 €Friteerattua porsaanlihaa hapanimeläkastikkeessa
Kana
 13,80 €Kanaa Szechuankastikkeessa *
 13,80 €Kanaa currykastikkeessa
 13,80 €Kanaa chop suey
 13,80 €Kanaa voimakkaassa valkosipulikastikkeessa *
 13,80 €Kanaa ja ananasta
 13,80 €Kanaa, bambua ja herkkusieniä
 13,80 €Kanaa, cashew-pähkinöitä ja vihanneksia
 13,80 €Friteerattua kanaa hapanimeläkastikkeessa
Paistettu riisi ja nuudelit
 12.80 €Paistettu riisi -special *
 12.80 €Paistettua riisiä Szechuankastikkeessa *
 12.80 €Nasi Goreng *
 12.80 €Singapore paistettu riisi
 12.80 €Paistetut nuudelit, vihanneksia ja kanaa
 11.00 €Paistettua riisiä ja vihanneksia
Vihanneksia
 11.50 €Vihanneksia Szechuankastikkeessa *
 11.50 €Paistettuja vihanneksia chilikastikkeessa ***
 11.50 €Paistettuja vihanneksia voimakkaassa valkosipulikastikkeessa *

 11.50 €Paistettuja vihanneksia currykastikkeessa
 11.50 €Paistettuja vihanneksia hapanimeläkastikkeessa

Intialaista
 18,80 €Lammas korma
 18,80 €Lammas bhuna
 18,80 €Lammas vindaloo ***
 16,50 €Kana badami
 16,50 €Kana korma
 16,50 €Butter Chicken (voi kana)
 19,00 €Kana tikka masala **
 17,50 €Kana tikka *
 19,00 €Mix grill **
 17,00 €Kana shiraz *
 17,50 €Härkä masala **
 17,50 €Härkä vindaloo ***
 17,50 €Härkä curry
 13,00 €Aloo gobi * (vihannes)
 13,00 €Shahi paneer (vihannes)
 18,00 €Prawn korma
 18,00 €Tandoori king prawn *
 18,00 €Fish madras **
Spicy Thai
 14,60 €Pattaya Green häränlihaa ***
 14,60 €Pattaya Green kanaa ***
 17,80 €Pattaya Green jättikrapuja ***

 14,60 €Panang Curry häränlihaa ***
 14,60 €Panang Curry kanaa ***
 17,80 €Panang Curry jättirapuja ***

 14,60 €Bangkok is here häränlihaa *
 14,60 €Bangkok is Here kanaa *
 17,80 €Bangkok is Here jättirapuja *
 14,60 €Masman Curry häränlihaa *
 14,60 €Masman Curry kanaa
 17,80 €Masman Curry jättirapuja
Lasten menu
 6,00 €Friteerattua kanaa hapanimeläkastikkeessa
 6,00 €Paistettu Riisi (hieman tulinen)
 6,00 €Lastenpizza (tomaatti, juusto ja kinkku)
Jälkiruuat
 6,00 €Friteerattuja banaaneja jäätelöllä
 5,50 €Friteerattua ananasta jäätelöllä
 5,00 €Jäätelöä ja suklaakastiketta
 5,00 €Jäätelöä ja kinuskikastiketta
 5,50 €Hedelmä-cocktail vanilja jäätelöllä
 6,50 €Banana Split
Pizza
 7,00 €Margarita (tomaatti,juusto)
 8,00 €Vesuvio (kinkku)
 8,00 €Pescatore (tonnikala)
 8,00 €Bolognese (jauheliha)
 8,00 €Cacciatore (salami)

 8,00 €Calzone (kinkku,sisäänleivottu)
 8,00 €Opera (kinkku,tonnikala)
 8,00 €Artista (kinkku,katkarapu)

 8,00 €Capriciosa (kinkku,herkkusieni)
 8,00 €Hawaii (ananas,kinkku)
 8,00 €Marinara (katkarapu,simpukka)
 8,00 €Italia (tonnikala,ananas)
 8,00 €Indiana (kinkku, banaani,curry)
 8,00 €Lagrotta (kinkku,maissi)
 8,00 €Palermo (salami,oliivi,paprika)
 8,00 €La bella (tonnikala,katkarapu)
 8,00 €Florencia (herkkusieni,katkarapu)
 8,00 €Vegetariana (herkkusieni,paprika,maissi,sipuli,oliivi,tuore tomaatti)
 8,00 €Romana (pekoni,kananmuna,sipuli)
 8,00 €Pompei (tonnikala, kananmuna,oliivi,chili)
 8,00 €Monalisa (jauheliha,ananas)
Erikoispizzat
 9,00 €Quattro Stagioni (kinkku, herkkusieni,katkarapu,oliivi)
 9,00 €Talon pizza * (jauheliha,banaani,chili,valkosipuli,purjo)
 9,00 €Napoli * (jauheliha,valkosipuli,chili,purjo,sisäänleivottu)
 9,00 €Americana (kinkku, ananas,sinihomejuusto)
 9,00 €Mexicana * (jauheliha,ananas,chili,jalapeno,paprika)
 9,00 €Mamma Mia * (marinoitu häränliha,chili,valkosipuli,paprika,herkkusieni)
 9,00 €Frutti Di Mare (tonnikala,katkarapu,simpukka)
 9,00 €Kebab Special * (marinoitu häränliha,sipuli,pepperoni,kastike)
 9,00 €Torino * (kebab,herkkusieni,sipuli,jalapeno,kastike)

 9,00 €Classic (kinkku, salami,tonnikala,ananas)
 9,00 €Finlandia (kinkku,salami,jauheliha)
 8,80 €Kana Pizza (kana,herkkusieni,paprika,valkosipuli)

 9,00 €White & Black (viski- ja valkosipulimarinoitu naudan sisäfilee, porsanliha)

