
APPETIZZER
A1. Tofu Salad roll [ 2] …..$4.50
A2. Egg rolls [ 4] ……………$4
A3. Coconut Shrimps [6]..……………$7
A4. Crap puff  [ 6] ………$4.50
A5. Pot sticker  [ 6]….……$4
A6. Fried Tofu  [ 6]  ……..$4.50
!! NEW!! 

Sasemi ball [8]……..$5
Choices 
Chicken , Tofu , Vegetable ……$  10
Shrimp or  Beef…………………$12
(Extra Chicken ,Tofu ,Vegetable $2)
(Extra Shrimp or Beef $3 )

NOODLES
1. Pad Kee Mao [ Drunken noodles ]                                                                                           

Wide noodle stir fried with egg , onion , bell 
pepper, chili and basil leaves . 

2. Pad Thai   
Fresh rice noodles, stir fried with egg , 
green onions and bean sprout.

3. Pad See Ew                                                                                                                          
Wide rice noodles, stir fried with egg, 
broccoli, carrot  and sweet soy sauce.           

26. Yaki soba
      Yakisoba noodles stir fired with egg , bell   
      peppers, onions, broccoli  ,chili and basil.
30. Pad Gai
      Wide rice  noodles  stir fried with egg, garlic   
lettuces  and topped with onions, black pepper,

SOUP
19. Tom Yam
Spicy soup with lemongrass, tomato, onion, 
mushroom top with cilantros .
20. Tom Kha
Coconut milk soup with lemongrass,  tomato, 
onion, mushroom top with cilantros.

STIR FRIED 

Choices 
Chicken , Tofu , Vegetable $ 10// Shrimp or  
Beef$12
(Extra Chicken ,Tofu ,Vegetable $2)
(Extra Shrimp or Beef $3 )

4. Cashew nut stir fried                                                                                                          
Cashew nut stir fried  with bell pepper , 
carrot and onions  with rice .

5. Basil stir fried                                                                                                                     
Basil stir fried with  bell pepper ,onion , 
Green bean  and basil leaves with rice.

6. Vegetables Lover                                                                                                                  
Stir fried seasonal mixed Vegetables and 
fresh Gaelic with rice.

7. Ginger Stir Fried
       Stir fried ginger, mushroom, onions, bell      
       pepper with rice.
8.    Eggplant stir-fried                                                                                                             
       Stir fried eggplant basil ,onion, Bell pepper,  
       mushroom with rice.
9.    Garlic & pepper 
       Garlic black pepper mushrooms onions,   
       broccoli, Carrot, cabbage  with rice.
10.  Param
       Stream broccoli, cabbage carrot,     
       mushrooms and topped with peanut sauce     
       with rice.
21.  Mango Stir Fried
       Stir fried fresh mango with onion, broccoli,     
       basil leaves with rice.
22.  Green Curry Stir Fried
       Green curry bamboo shoots, bell peppers,   
       eggplants , onions, basil leaves with rice.
27. Green beans stir fried
      Green bean stir fried with bell peppers and    
      chili-jam with rice.
29. Sweet and sour
      Pineapples , tomatoes , cucumber, bell   

      pepper,  onions , green onions .
FRIED RICE

16. Thai fried rice
      Fried rice with egg tomato, onions and     
      Broccoli.
17. Pineapple fried rice
      Fried rice with egg, pineapple,    
      tomato ,raisin, cashew nut, onions .
18. Spicy fire rice
      Fried rice with egg , chili onion, bell pepper,     
      tomato, and basil leaves. 

CURRY

11. Red Curry
      Red Curry paste, coconut milk bamboo 
shoot bell pepper and basil leaves with rice.
12. Green curry
      Coconut milk, eggplant , bamboo shoot,  
      bell pepper, and basil leaves with rice.
13. Panang curry
      Coconut milk, bell pepper, green beans,     
      mushroom and basil leaves with rice.
14. Yellow curry
      Yellow curry please, coconut milk, potato   
      carrot and onion with rice.
15. Mussamun curry
      Mussamun curry paste, coconut milk,   
      potato carrot  onion,π,peanut with rice.
23. Mango Curry  
      Fresh mango in red curry, broccoli, basil   
      leaves  and bell pepper  with rice.
24. Pumpkin curry
      Fresh pumpkin in red curry,  basil  leaves,   
      bell-peppers with rice.
25. Pineapple curry
      Fresh pineapple in red curry basil leaves,   
      bell-peppers ,broccoli   with rice.
28. Peanut curry
      Peanut sauce in red curry carrot and    



      broccoli with rice.
Bubble Tea .& smoothie $ 4.00
>>Extra Topping $1
Topping

Tapioca
Rainbow jelly
Mango jelly

Drinks
Water & soda $1.50
Thai Ice Tea / Thai Ice coffee  >> $3

Juice
Mango Juice      $2.50 
Coconut water  $2.50

<<On the side>>
>> Steam White rice $2    
>> Peanut sauce   $1
>> Steam Veggies $3           
>> Steam noodles $2

**Card Accepted with  .50 cents Charge  Per 
transaction  if under  $ 9

Milk Tea

TARO
MANGO
PEACH
HONEY DEW
VANILLA
WATERMELON
RED BEAN
THAI TEA
THAI COFFEE
ORIGINAL
GREEN TEA

SMOOTHIES

TARO
MANGO
PEACH
HONEY DEW
STRAWBERRY
RASPBERRY
PRESSION FRUIT
PINEAPPLE
LYCHEE
GREEN APPLE
VANILLA
WATERMELON
RED BEAN
THAI TEA
THAI COFFEE
ORIGINAL
GREEN TEA

BUSINESS HOURS 
 Monday - Sunday  
11.00 AM. - 7.30 PM. 

Hillsdale Food Cart Park 
6238 SW Capitol Hwy,  

Portland, OR 97239 
In front of Ida B. Wells-Barnett High School 

Pad Kee Mao Thai 
Food & BUBBEL TEA

Take out of the call 
503-333-9657



APPETIZZER อาหารว่าง
A1. สลัดโรล[ 2] …..$4.50
A2. ปอเปี๊ยะทอด[ 4] ……………$4
A3. กุ้งมะพร้าว[ 6] ……$7
A4. ครีมชีส ปูทอด [ 6] ………$4.50
A5. เกี๊ยวซ่า[ 6]….……$4
A6. เต้าหู้ทอด[ 6]  ……..$4.50
Coconut shrimp กุ้งมะพร้าว[6]..……………$7
Sesame ball ขนมงา ทอด[8]……..$5

Choices ตัวเลือก เนื้อ
Chicken ไก่ , Tofu เต้าหู้, Vegetableผัก ……$  10
Shrimpกุ้ง or  Beef เนื้อ……………$12
(Extra Chicken ,Tofu ,Vegetable $2)
(Extra Shrimp or Beef $3 )

NOODLES ผัดเส้น
1. ผัดขี้เมา Pad Kee Mao [ Drunken noodles ]                                                                                         

เส้นใหญ่, ไข่ ,หอมใหญ่,พริกหยวก, พริก
ผสม ,ใบกระเพา

2. ผัดไทย Pad Thai  
เส้นผัดไท,ไข่,หอมเขียว,ถั่วงอก

3. ผัดซีอิ้ว Pad See Ew                                                                                                                       
เส้นใหญ่ ,ไข่ , บล็อกเคอรี่ ,แครอท          

26. ยากิโซบะ หมี่เหลือง Yaki soba
    เส้นยากิโซบะ, ไข่, พริกหยวก, หอมใหญ่      
     บล็อกเคอรี่ ,พริกผสม,ใบโหระพา
30. ก๋วยเตี๋ยวผัดไก่ Pad Gai
     เส้นใหญ่, ไข่ ,กระเทียม, หอมใหญ่, พริกไทยดำ,      
     ผักสลัดโรลรองข้างล่าง

SOUP ต้ม
19. ต้มยำ
พริกต้มยำ, มะเขือเทศ, หอมใหญ่, เห็ด, ผักชี
20. ต้มข่า
กะทิ,พริกต้มยำ, มะเขือเทศ, หอมใหญ่, เห็ด, ผักชี

STIR FRIED  ผัด
4. ผัดเม็ดมะม่วงหิมพาน  Cashew nut stir fried                                                                                                     

เม็ดมะม่วงหิมพานต์,พริกหยวก,แครอท,หอมหัว
ใหญ่

5. ผัดกระเพรา   Basil stir fried                                                                                                                
      ใบกระเพา, พริกหยวกเขียว, หอมหัวใหญ่, 
       ถั่วฟักยาว,ใบโหระพา
6. ผัดผัก รวม Vegetables Lover                                                                                                                

ผักรวมมิตผัดกับกระเทียม
7. ผัดขิง Ginger Stir Fried
     ขิง สด, หอมหัวใหญ่,พริกหยวก,เห็ด
8.    ผัดมะเขือยาว Eggplant stir-fried                                                                                                           
      มะเขือยาว,ใบโหระพา,หอมใหญ่,พริกหยวก,เห็ด
9.    ผัดกระเทียม พริกไทย Garlic & pepper 
       กระเทียม ,พริกไทยดำ, เห็ด, หอมหัวใหญ่ ,
       บล็อกคลี่, แครอท, กะหล่ำ
10.  พระราม Param
      ลวกบล็อกคลี่, กะหล่ำ, แครอท,เห็ด, ตามด้วยเนื้อ   
      และราดซอสถั่ว ข้างบน
21.  ผัดมะม่วง Mango Stir Fried
      ผัดมะม่วง, หอมหัวใหญ่, บล็อกคลี่, ใบกระเพา
22. ผัดแกงเขียว Green Curry Stir Fried
       พริกแกงเขียว, หน่อไม้, พริกหยวก, มะเขือยาว,   
       หอมหัวใหญ่ ,ใบกระเพา
27. ผัดถั่วฝักยาว Green beans stir fried
     ถั่วฝักยาว, พริกหยวก
29. ผัดเปรี้ยวหวาน Sweet and sour 
      สับปะรด, มะเขือเทศ, แตงกัว, พริกหยวก, หอมหัว
ใหญ่, หอมเขียว

FRIED RICE ข้าวผัด
16. ข้าวผัด Thai fried rice
      ข้าว, ไข่, มะเขือเทศ, หอมหัวใหญ่ ,บล็อกเคอรี่, 
17. ข้าวผัดสัปรด Pineapple fried rice
       ข้าว, ไข่, สับปะรด, มะเขือเทศ, เม็ด   
       มะม่วงหิมพานต์หอมหัวใหญ่, ลูกเกด
18. ข้าวผัดกระเพรา Spicy fire rice
      ข้าว,ไข่,พริกผสม,หอมหัวใหญ่ ,พริกหยวก,
      มะเขือเทศ,ใบกระเพา

 CURRY แกง
11. Red Curry เเกงเเดง
      พริกแกงแดง, กะทิ, หน่อไม้ ,พริกหยวก, 
     ใบโหระพา
12. Green curry เเกงเขียว
      พริกแกงเขียว, กะทิ, มะเขือยาว,หน่อไม้,
      พริกหยวก. ใบโหระพา
13. Panang curry เเกงพะเเนง
      พริกแกงแพนง, กะทิ, พริกหยวก, ถั่วฝักยาว
      ใบโหระพา
14. Yellow curry เเกงเหลือง
       พริกแกงเหลือง, กะทิ, มัน, แครอท, หอมหัวใหญ่
15. Mussamun curry เเกงมัสมั่น
      แกงมัสมั่น, กะทิ, มัน, แครอท, หอมหัวใหญ่
23. Mango Curry เเกงมะม่วง 
     มะม่วง, พริกแกงแดง, บล็อกคลี่, โหระพา, 
     พริกหยวก
24. Pumpkin curry เเกงฝักทอง
      ฟักทอง, พริกแกงแดง, กะทิ,ใบโหระพา,            
      พริกหยวก
25. Pineapple curry แกงสับปะรด
      สับปะรด, พริกแกงแดง, กะทิ,ใบโหระพา,        
พริกหยวก, บล็อกคลี่
28. Peanut curry. แกงซอส ถั่วลิสง
      ซอสถั่วลิสง , พริกแกงแดง, แครอท, บล็อคคลี่




