Albert Verweijstraat 48 – 50
2202 NP NOORDWIJK
071 – 36 490 90
Openingstijden:
maandag t/m zaterdag 17.00 – 22.00 uur
zondag 16.00 – 22.00 uur

* INKIJKEXEMPLAAR

VOORGERECHTEN
Geserveerd met bijpassende sauzen
Pho Pia
Huisgemaakte loempia gevuld met kip en groente

€ 1,95
(per stuk)

Thod Man Pla
Huisgemaakt traditioneel Thais viskoekje

€ 2,10
(per stuk)

Thoeng Thong
Huisgemaakte loempia buidel met kip en champignons

€ 1,95
(per stuk)

Kung Tempura
Krokant gebakken gamba’s in tempura

€ 1,95
(per stuk)

Kiew Krop Kai
Huisgemaakte wonton gevuld met kip

€ 1,75
(per stuk)

Yan’s Selection
Assortiment van vijf verschillende voorgerechten

€ 11,50

SOEPEN
Alle soepen zijn ook zonder kokosmelk te bestellen
Tom Kha Kai
Traditionele Thaise soep met kip en kokosmelk

€ 6,00

Tom Kha Kung
Traditionele Thaise soep met gamba en kokosmelk

€ 6,75

Tom Kha Hed
Traditionele Thaise soep met champignon en kokosmelk

€ 5,50

SALADES
Yam Nua
Salade met ossenhaas en pittige dressing

€ 11,00

Yam Woen Sen
Salade met kipgehakt, glasnoedels en pittige dressing

€ 10,50

Yam Phak
Rauwkostsalade met pittige dressing

€ 7,00
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HOOFDGERECHTEN
Alle hoofdgerechten van onze menukaart kunnen tegen gereduceerde prijzen ook afgehaald
worden. Hieronder volgt een selectie:
NOEDELS
Phad Thai Kai
Roergebakken Thaise noedels met kip en groente

€ 13,50

Phad Thai Tahoe
Roergebakken Thaise noedels met tahoe en groente

€ 12,50

Phad Thai Kung
Roergebakken Thaise noedels met gamba’s en groente

€ 15,00

GEBAKKEN RIJST
Kao Phad Kai
Thaise gebakken rijst met kip en groente

€ 13,50

Kao Phad Kung
Thaise gebakken rijst met gamba’s en groente

€ 15,00

Bij alle onderstaande hoofdgerechten krijgt u 1 portie witte rijst, voor een meerprijs van
€ 1,50 kunt u ook kiezen voor gebakken rijst, miehoen, nasi of bami.
KIPFILET GERECHTEN
Kai Prieuwan
Kipfilet in huisgemaakte zoet-zure saus met ananas,
ui, paprika, babymaïs en bosui

€ 16,25

Massaman Kai
Kipfilet in milde Massaman curry met kokosmelk en
ui, krieltjes, pinda’s en gebakken ui.

€ 16,25

Kai Med Mamuang
Kipfilet met cashewnoten in zoete bruine sambal met
rode peper, ui, paprika, oesterzwammen en babymaïs

€ 16,25

Keng Kieuwan Kai
Kipfilet in groene curry met kokosmelk en Thaise aubergine
rode peper, ui, en babymaïs

€ 16,25

Lap Kai
Roergebakken gehakte kipfilet met citroensap,
munt en koriander en pittige gedroogde peper

€ 16,50
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OSSENHAAS GERECHTEN
Nua Phad NamanHoy
Ossenhaas in oestersaus met champignons, ui,
rode paprika, broccoli en bosui

€ 21,50

Nua Thod Kratiam
Ossenhaas roeregebakken met knoflook en zwart peper
met bos en ui op bedje van spitskool

€ 21,50

Paneng Nua
Ossenhaas in Paneng curry en kokosmelk met
kousenband, ui en rode peper

€ 21,50

Nua Phad Phed
Ossenhaas in rode curry met kousenband, ui, rode peper en bosui

€ 21,50

Nua Nam Tok
Zeer pittige ossenhaas in citroensap met gedroogde peper,
munt en koriander op bedje van spitskool

€ 21,50

VARKENSHAAS GERECHTEN
Paneng Moo
Varkenshaas in Paneng curry en kokosmelk met
kousenband, ui en rode peper

€ 17,00

Moo Bai Kaprao
Fijn gesneden varkenshaas in pittige oestersaus
met Kaprao-basilicum, ui en kousenband

€ 17,00

EENDFILET GERECHTEN
Pet Naam Makhaam
Eendfilet in tamarindesaus met cashewnoten en ui,
rode peper, babymaïs en bosui

€ 17,00

Keng Phed Pet Yang
Eendfilet in rode curry met kokosmelk en rode peper,
Thaise Aubergine, lychees en ui

€ 17,00

VIS GERECHTEN
Pla Raad Rak
Pangafilet in een saus van bruine sambal en tamarinde
met notenmix, rode ui, bosui en Horapha-basilicum

€ 19,50

Pla Horapha
Kabeljauwfilet in pittige oestersaus met champignons,
rode ui, paprika, ui en gebakken Horapha-basilicum

€ 19,50
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Pla LaadPrik
Kabeljauwfilet in rode curry met kokosmelk en ui en rode peper

€ 19,50

GAMBA GERECHTEN
Kung Thod Kratiam
Gamba’s gebakken in knoflook en zwarte peper met
ui, bosui, koriander op bedje van spitskool

€ 19,50

Kung Naam Makham
Gamba’s in tamarinde saus met cashewnoten, rode peper, ui,
bosui, koriander op spitskool

€ 19,50

Keng Kieuwan Kung
Gamba’s in groene curry en kokosmelk met ui,
babymaïs, Thaise aubergine, broccoli en rode peper

€ 19,50

INKTVIS GERECHTEN
Plameuk Thod Kratiam
Inktvis gebakken in knoflook en zwarte peper met
ui, bosui, koriander op spitskool

€ 15,75

Plameuk Phad phed
Inktvis in rode curry met kousenband, ui, rode peper en bosui

€ 15,75

VEGETARISCHE GERECHTEN
Phad Phak Nammanhoy
Veel verschillende groente in milde oestersaus

€ 12,50

Phad Phak MedMamuang
Veel verschillende groente met cashewnoten in bruine sambal

€ 12,50

Phad Tahoe
Tahoe en glasnoedels met veel roergebakken groente

€ 13,50

Massaman Tahoe
Tahoe in milde Massaman curry en kokosmelk met
ui, krieltjes, pinda’s en gebakken uit

€ 13,50

Paneng Tahoe
Tahoe in Paneng curry met kokosmelk en kousenband en rode peper

€ 13,50

MEERPRIJS
Extra Groente
Extra Gamba (per stuk)
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€ 1,25
€ 1,75

Cashewnoten
Extra Witte Rijst (per portie)

€ 1,25
€ 1,50

AFHAALGERECHTEN
RIJST/MIE
Witte Rijst
Indonesische Nasi
Indonesische Bami
Thaise Gebakken Rijst
Thaise Miehoen

100 gram
€ 0,75 per
gebakken rijst met ketjap
100 gram
€ 1,25 per
gebakken noedels met ketjap
100 gram
€ 1,25 per
gebakken rijst met ei en groente € 1,25 per
100 gram
gebakken noedels met ei en groente
100 gram
€ 1,25 per

VARKENSVLEES GERECHTEN
Babisaté

Varkenshaassaté met Indische satésaus € 6,75

Moo Kratiam Prik Thai
Moo Nam Prik Pow
Babi Ketjap

Varkenshaas knoflook/zwarte peper
Varkenshaas in bruine sambal
Varkensvlees gesmoord in ketjapsaus

KIPFILET GERECHTEN
Saté Kai
Kai Prieuwan
Kai Med Mamuang
Kai Masala
Keng Kieuwan Kai
Kai Phad Phed
Lap Kai
Kip Balado

Kipfiletsaté met Thaise satésaus € 6,75 per
3 stokjes
Kipfilet in zoet-zure saus
100 gram
€ 2,30 per
Kipfilet met cashew in bruine sambal
100 gram
€ 2,30 per
Kipfilet in gele Masala curry
100 gram
€ 2,30 per
Kipfilet in groene curry
100 gram
€ 2,30 per
Kipfilet in rode curry
100 gram
€ 2,30 per
Zeer pittig kipgehakt met citroensap € 2,30 per
100 gram
Kipfilet in pittige sambalsaus
100 gram
€ 2,30 per

€ 2,30 per
€ 2,30 per
€ 2,30 per

3 stokjes
100 gram
100 gram
100 gram

RUNDVLEES GERECHTEN
Smoor
Rundvlees in zoete ketjapsaus
100 gram
€ 2,50 per
Boemboe Bali
Rundvlees in tomaten-sambalsaus
100 gram
€ 2,50 per
Rendang
Rundvlees in kokos-sambalsaus
100 gram
€ 2,50 per
Ritja Ritja
Krokant rundvlees in sambalsaus
100 gram
€ 2,50 per
Massaman Nua
Rundvlees in Massaman curry
100 gram
€ 2,50 per
Keng Kieuwan Nua
Rundvlees in groene curry
100 gram
€ 2,50 per
Nua Phad Phed
Rundvlees in rode curry
100 gram
€ 2,50 per
VIS GERECHTEN
Pla Sam Rod

Witvis in zoet zure chilisaus

€ 2,55 per

100 gram

GROENTE GERECHTEN
Gemengde Groente
Thaise Boontjes
Sambal Boontjes
Courgette
Paksoy
Sajour lodeh

Verschillende gewokte groente
Sperziebonen in oestersaus
Sperziebonen in sambalsaus
Courgettes in oestersaus
Paksoy met verse gember
Groentemix met bamboe in kokosmelk

€ 1,90 per
€ 1,80 per
€ 1,80 per
€ 1,90 per
€ 1,95 per
€ 1,90 per

100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
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DIVERSE
Tempé
Gai Thiauw
Sambal Telor
Seroendeng
Atjar
Komkommer zoetzuur
Spekkoek
Kroepoek
Div. sausjes
Hotsaus
Bruine sambal
Satésaus klein
Satésaus rond
Gebakken banaan

Tempé in sambalsaus
Thaise omelet met groente
Gekookt ei in sambalsaus
Kokosschaafsel met nootjes
Komkommersalade in kerriedressing
Komkommersalade zoet/zure dressing
Indische kruiden cake
Garnalenchips

Zoete Thaise bruine sambal

€ 1,65 per
€ 1,35 per
€ 1,00 per
€ 2,25 per
€ 2,00 per
€ 2,00 per
€ 2,25 per
€ 1,00 per
€ 0,75 per
€ 1,50 per
€ 1,75 per
€ 2,75 per
€ 4,50 per
€ 3,75 per

100 gram
100 gram
stuk
bakje
bakje
bakje
stuk
zak
bakje
bakje
bakje
stuk
stuk
portie

MIXSCHOTELS
Probeert u ook eens onze mixschotels. Een mixschotel is een volledige maaltijd voor een volwassen
persoon. U kunt per mixschotel een keuze maken van 2 tot 5 gerechten uit de vitrine. Alle gerechten
worden per schep berekend. De mixschotel heeft standaard als basis witte rijst, tegen een kleine
meerprijs kunt u ook een keuze maken uit nasi, bami, gebakken rijst of miehoen.
Mix schotel 2
witte rijst-1 vlees-1 groente

€ 8,50

Mix schotel 3
witte rijst-2 vlees-1 groente

€ 10,50

Mix schotel 4
witte rijst-3 vlees-1 groente

€ 12,00

Mix schotel 5
witte rijst-4 vlees-1 groente

€ 13,00

Meerprijs:

Indonesische bami/nasi

€ 1,50

Meerprijs:

Thaise gebakken rijst/miehoen

€ 1,50

Meerprijs:

Pla Sam Rod (Vis)

€ 1,40
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