TE R V ETUL OA
Cha-Thai ravintola on uusi thaimaalainen ravintola Turussa. Panostamme terveelliseen,
maistuvaan ja ravitsevaan ruokaan. Käytämme tuoreita raaka-aineita ja perinteisiä thaiyrttejä. Thaimaalaisella kokillamme on vuosien kokemus thairuoasta ja ystävällinen
henkilökuntamme palvelee asiakkaitamme parhaan kykynsä mukaan.

ALLERGIAT / ALLERGIES / ERIKOISRUOKAVALIOT
Jotkut ruuat saattavat sisältää pähkinää, vehnää, gluteenia ja muita ainesosia, jotka voivat
aiheuttaa allergisen reaktion. Ilmoitathan henkilökunnallemme tilauksen yhteydessä ruokaaine allergioista sekä -tottumuksista, voidaksemme valmistaa ruuan sinulle sopivaksi.
Some dishes may contain nuts, wheat, gluten or other ingredients that may cause allergic
reaction, please notify a member off staff before you order so we can ensure that your dish is
safe for you to eat.
M
L
G
PÄ
KA

maidoton / milk – free
laktoositon / lactose-free
gluteeniton / gluten- free
sisältää pähkinää / Contains Nuts
sisältää kananmuna / contains egg

MIETO/ SLIGHTLY
TULINEN / MEDIUM
ERITTÄIN TULINEN / VERY HOT

CATERING
Tarjoamme pitopalveluamme kaikkiin juhliin. Ravintolassamme voitte järjestää myös
yksityistilaisuuksia, kuten syntymäpäiviä ja muita juhlia sekä kokouksia sopimuksen
mukaan. Maks. 40 henkilöä.
Suunnitellaan yhdessä budjettiisi sopiva pitopalvelu, josta jää varmasti hyvä maku suuhun.

Take Away annokset mukaan -10%.

AL K UR UOAT / A P P E TI Z E RS
1. KEVÄTKÄÄRYLEET - POH PIA (M, L)

6 €

Rapeaksi friteerattuja kevätkääryleitä. Sisältää lasinuudeleita, kaalia, kauden parhaita
sieniä sekä porkkanaa. Tarjoillaan hapanimeläkastikkeen kanssa.
Crispy spring rolls with glassnoodles, cabbage, season mushrooms and carrot served with
sweet and sour sauce.

2. GRILLAT TUA KANAA - SATAY (M, L ,PÄ)

7 €

Grillattua kanaa satay- ja maapähkinäkastikkeessa.
Grilled marinated chicken skewers served with peanut sauce.

3. FRITEERAT TUJA KATKARAPUJA - MA KHAM (M, L)

7 €

Uppopaistettuja katkarapuja. Tarjoillaan tamarind-kastikkeen kanssa.
Deep fried king prawns. Served with tamarind sauce.

KEI T TO / S OUP
4. KOOKOSMAITOKEIT TO - TOM KHA (M, L)
KANA / CHICKEN
KATKARAPU / SHRIMPS

7 € / 13 €
7 € / 17 €

Perinteinen kookosmaitoon valmistettu keitto. Keitto on maustettu thaimaalaisilla yrteillä;
sitruunaruoho, galangal ja korianteri. Sisältää myös sipulia ja kauden parhaita sieniä.
Hapokkuutta annokseen tuo raikas lime. Valitse lisukkeeksi joko kana tai katkarapu.
Coconut soup with Thai herbs; lemongrass, galangal, onions, mushrooms, coriander and
limejuice. Option to choose chicken or shrimps.

5. TULINEN KATKARAPUKEIT TO - TOM YAM

(M, L)

7 € / 17 €

-

Tulinen katkarapukeitto sisältää salottisipulia, sitruunaruohoa, limen lehteä, chiliä,
korianteria, tomaattia, sieniä sekä limemehua.
Spicy shrimp soup with shallot, lemongrass, lime leaf, chili, coriander, tomatoes, mushroom
and lime juice.

PÄÄR UOKA / M A I N C O U RS E
6. CASHEW-KANAA TAI POSSUA - MA-MUANG (M, L, PÄ)
KANA / CHICKEN
POSSU / PORK

13 €
14 €

Paistettua kanaa tai possua soija-osterikastikkeessa. Annos sisältää lisäksi tuoretta
chilitahnaa, paprikaa, vihersipulia, sipulia sekä cashewpähkinöitä.
Stir fried crispy chicken or pork with roasted chili paste, cashew nuts, bell peppers, spring
onions and onions in a soy-oyster sauce.

7. PAISTET TUA KANAA TAI POSSUA MAKEASSA HAPANIMELÄKASTIKKEESSAPRIEV WAAN (M, L)
KANA / CHICKEN
POSSU / PORK

13 €
14 €

Paistettua kanaa tai possua sekä kurkkua, tomaattia, vihersipulia, sipulia, ananasta
makeassa hapanimeläkastikkeessa.
Stir fried crispy chicken or pork with cucumber, tomatoes, spring onion, onion and pineapple
in a sweet and sour sauce

8. VALKOSIPULIKANAA TAI POSSUA - GRA-TIEM (M, L)
KANA / CHICKEN
POSSU / PORK

13 €
14 €

Paistettua kanaa tai possua soija-osterikastikkeessa, sekä reilusti valkosipulia, paahdettua
sipulia ja pippuria.
Stir fried chicken or pork with soy-oyster-sauce, garlic, fried onion and pepper.

9. PAISTET TUA HÄRKÄÄ OSTERIKASTIKKEESSA - NAM-MAN HOI (M, L) 15 €
Paistettua härkää osterikastikkeessa maustettuna mustapippurilla, sekä reilusti sipulia,
vihersipulia ja valkosipulia.
Stir fried beef with oyster sauce ,onions, spring onion, black pepper and garlic.

10. FRITEERAT TUA KALAA VALKOSIPULIKASTIKKEESSA PLA KROB (M, L) 14 €
Friteerattua kalaa valkosipulikastikkeessa.
Stir fried crispy fish with garlic and pepper sauce.

THAI C UR R Y
11. KANAA TAI POSSUA VIHREÄSSÄ CURRY-KOOKOSMAIDOSSA KHIAW WAN (L, M)
KANA / CHICKEN
POSSU / PORK

13 €
14 €

Perinteinen green curry -annos. Valitse makusi mukaan kanaa tai possua, joka valmistetaan
vihreässä curry-kookosmaidossa. Lisäksi basilikaa, munakoisoa, kesäkurpitsaa, sekä
bambua.
Chicken or pork in green curry coconut milk, basil leaves, eggplant, zucchini and bamboo.

12. KANAA TAI POSSUA PU NAISESSA CURRY-KOOKOSMAIDOSSA GAENG PHET (L, M)
KANA / CHICKEN
POSSU / PORK

13 €
14 €

Valintasi mukaan kanaa tai possua tarjoiltuna punaisessa curry-kookosmaidossa. Lisäksi
basilikaa, munakoisoa, bambua, sekä kesäkurpitsaa.
Chicken or pork in red curry paste with coconut milk, basil leaves, eggplant, bamboo and
zucchini.

13. KANAA TAI HÄRKÄÄ CURRY KOOKOSMAIDOSSA - PANAENG
KANA / CHICKEN		
HÄRKÄ / BEEF

(L, M)

13 €
15 €

Valintasi mukaan kanaa tai härkää perinteisessä panang curry kastikkeessa, joka sisältää
kookosmaitoa, kaffir-limeä, sekä vihreitä papuja.
Chicken or beef in panang curry paste with coconut milk, kaffir lime and green beans.

14. MASSAMAN CURRY - MASSAMAN KAI

(M, L ,PÄ)

13 €

Kanaa massaman curry kastikkeessa. Kookosmaitoa, perunaa, sipulia, maapähkinää, sekä
paahdettua sipulia.
Chicken in massaman curry paste with coconut milk, potatoes, onions, peanuts and fried
onion.

NUUD EL I R UOAT / N O O DL E S
15. RIISINUUDELI WOK - PHAD THAI
KANA / CHICKEN			
KATKARAPU / SHRIMP

(L, M ,KA, PÄ)

13 €
17 €

Kanaa tai katkarapuja ja paistettua riisinuudelia sekä munaa, porkkanaa, kaalia, purjoa,
pavun ituja, sekä maapähkinöitä Tamarind-kastikkeen kanssa.
Fried rice noodles with chicken or prawns, egg, carrots, leek, bean sprouts, peanuts and
Tamarind sauce

16. MAKEA RIISINUUDELI WOK - SEE EW (L, M ,KA)
KANA / CHICKEN		
POSSU / PORK

13 €
14 €

Kanaa tai possua ja paistettua leveää riisinuudelia sekä munaa, parsakaalia, kukkakaalia
maustettuna makealla soija-osterikastikkeella.
Fried wide rice noodles with chicken or pork, egg, broccoli, cauliflower and sweet soy-oyster
sauce.

RII S I / R I C E
17. PAISTET TUA RIISIÄ JA REILUSTI VIHANNEKSIA -			
KHAO PHAD (L, M,KA)
KANA / CHICKEN			
POSSU / PORK
		
KATKARAPU / SHRIMP

-

13 €
14 €
17 €

Paistettua riisiä, munaa, sipulia, sipuliruohoa, parsakaalia, kukkakaalia, sekä porkkanaa.
Valitse lisukkeeksi kana, possu tai katkaravut.
Fried rice with your choice of meat, egg, onion, spring onions, broccoli, cauliflower and
carrots.

18. PAISTET TUA CURRY RIISIÄ -						
KHAO PAD SAPPAROD (L, M ,KA ,PÄ)
KANA / CHICKEN
POSSU / PORK
KATKARAPU / SHRIMP

-

13 €
14 €
17 €

Paistettua currylla maustettua riisiä, ananasta, munaa, cashewpähkinää, sipulia,
sipuliruohoa, paprikaa, sekä porkkanaa. Valitse lisukkeeksi kana, possu tai katkaravut.
Fried rice yellow curry powder with your choice of meat, pineapple, egg, cashew nuts, onion,
bell pepper and carrot.

KAS V I S R UOAT / V E G E TA RI A N DI S HE S
19. CASHEW-TOFUA - MA-MUANG (M, L, PÄ)

13 €

Paistettua tofua sekä chilitahnaa, cashewpähkinöitä, paprikaa ja vihersipulia
soijakastikkeessa.
Stir fried tofu with roasted chili paste, cashew nuts, bell peppers, spring onions and onions
in soy-sauce.

20. PAISTET TUA TOFUA MAKEASSA HAPANIMELÄKASTIKKEESSA
PRIEW-WAAN (M, L) 13 €
Paistettua tofu sekä reilusti kurkkua, tomaattia, vihersipulia, sipulia ja ananasta makeassa
hapanimeläkastikkeessa.
Stir fried tofu with cucumber, tomatoes, spring onion , onion and pineapple in a sweet and
sour sauce.

21. TOFUA VIHREÄSSÄ CURRY KOOKOSMAIDOSSA KHIAW WAN (L, M) 13 €
Tofua vihreässä curry-kookosmaitokastikkeessa, basilikaa, munakoisoa, bambua sekä
kesäkurpitsaa. Kasvisversio perinteisestä green curry -annoksesta.
Chicken or pork in green curry coconut milk, basil leaves, eggplant, bamboo and zucchini.

22. TOFUA PUNAISESSA CURRY KOOKOSMAIDOSSA PANAENG (L, M) 13 €
Tofua tarjoiltuna punaisessa panang curry-kookosmaitokastikkeessa. Reilusti papuja sekä
kaffir-limeä.
Tofu in panang curry paste with coconut milk, kaffir lime and green beans.

23. TOFU MASSAMAN (M, L, PÄ)

13 €

Tofua mausteisessa curry-kookosmaitokastikkeessa sekä reilusti perunaa, sipulia,
maapähkinää ja paahdettua sipulia.
Tofu in massaman curry paste with coconut milk, potatoes, onions, peanuts and fried onion.

JÄ L K I R UOAT / D E S S E RTS
24. FRITEERATUT BANAANIT / KROY TOD

6 €

Uppopaistetut banaanit karamellikastikkeen ja vaniljajäätelön kanssa.
Banana fritter with caramel sauce and served with vanilla ice cream.

25. SUKLAAKAKKU / BROWNIE (PÄ, KA)

6 €

Suklaabrownie, sekä jäätelöä.
A chocolate brownie served with Ice Cream

26. THAIMAALAINEN KAKKU / BEAN CUSTARD CAKE (PÄ, KA)
Perinteinen thaimaalainen jälkiruoka. Tarjoillaan jäätelön kanssa.
A rich Thai yellow beans custard pudding served with ice cream .

27. JÄÄTELÖÄ

6 €

Vanilja, suklaaa ja mansikka.
Selection of premium ice cream vanilja, choklad and strawberry.

TEE / TEA			
KAHVI / COFFEE		

2 €
2 €

6 €

JU OM AT / D R I N K S
ALKOHOLIT TOMAT JUOMAT / SOFT DRINKS

COCA COLA		
		
SPRITE, FANTA
		
KIVENNÄISVESI / SPARKLING WATER		

3 €
3 €
3 €

SIIDERI / CIDER

HAPPY JOE CLOUDY APPLE (4,7 %)
SOMERSBY APPLE (4,5 %)			

6 €
6 €

OLUET / BEERS

SINGHA 5,0 %			

0,33 L		

6 €

CHANG 5,0 % 			

0,33 L		

6 €

KARHU III
KARHU A

0.33 L		
0.33 L		

6 €
6 €

0,33 L		

7,5 €

			
				

KAKOLA RIVIERA IPA

6,5 %

ALKOHOLITON / NON-ALCOHOLIC

HEINEKEN 				

0,33 L		

4 €

TALON PUNA- TAI VALKOVIINI / HOUSE’S RED AND WHITE VINE

16 CL						8 €
24 CL						10 €
PULLO						29 €

