Specials
Spec 001. Tom Tjud Phak(voorgerecht)
Traditionele Thaise groentensoep
Spec 002. Moo Yang (voorgerecht)
Gegrilde Varkenshaaspiesjes met een saus van
gedroogde pepers
Spec 003. Keng Paa Kai (hoofdgerecht)
Milde rode kip curry met speciale thaise kruiden,
aubergine en kousenband
Spec 004. Phad Kimoa Tha Lee (hoofdgerecht)
Roergebakken bami met zeevruchten
Spec 005. Nua Phad Prik Sod Mango (hoofdgerecht)
Ossenhaas gewokt in spicy oestersaus met oesterzwammen,
rode pepers, cashewnoten en mango

Share Dining
Laat je verrassen
door onze chef Toek,
ze neemt je mee door
traditionele Thaise
keuken. Alle
gerechten van deze
menu’s deelt u met uw
tafelgenoten. Deze
menu’s zijn dus
alleen met het gehele
gezelschap te
bestellen.
2-gangen € 29,50 pp
voor-hoofd
3-gangen € 34,50 pp
voor-hoofd-na
4-gangen € 39,50 pp
voor-tussenhoofd-na
Groepen vanaf
8 personen bevelen
wij graag onze share
dining aan.

€

6,50

€

9,50

€ 19,50
€ 25,00
€ 25,00

15. Saté Kai
€ 7,50
Twee stokjes malse
kipsaté geserveerd met
11. Pho Pia
€ 7,50 overheerlijke
Twee huisgemaakte
traditionele Thaise
loempia’s gevuld met
kokos-pindasaus
kipgehakt en
glasnoedels geserveerd
16. Yan’s
€ 15,50
met een zoete chilisaus
Platter (2 pers.)
Combinatie van
12. Tod Man Pla
€ 8,75 huisgemaakte
Huisgemaakte,
voorgerechten geserveerd
traditionele Thaise
met verschillende sauzen
viskoekjes geserveerd
met zoete chilisaus
Soepen*
*alle soepen zijn ook
13. Thoeng
€ 8,00
zonder kokosmelk te
Thong
bestellen
Huisgemaakte Loempiabuidels gevuld met
kipgehakt en champignons 21. Tom Kha Kai
€ 7,00
geserveerd met zoete
Traditionele Thaise
chilisaus
kippensoep met kokosmelk
en koriander
14. Kung
€ 8,00
Tempura
22. Tom Kha Kung
€ 7,75
Gamba’s in krokant
Traditionele Thaise
tempura korstje
gambasoep met kokosmelk
geserveerd met zoete
en koriander
pruimensaus
VOORGERECHTEN
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SALADES
31. Yam Nua
€ 12,50
Traditionele Thaise
alade met malse
ossenhaas, huisgemaakte
pittige dressing, munt
en koriander
32. Yam Tha
€ 12,50
Lee
Salade met gamba,
inktvis en krab
geserveerd met pittige
dressing munt en
koriander
33. Yam Woen
€ 12,00
Sen
Salade met kipgehakt en
glasnoedels geserveerd
met pittige dressing,
munt en koriander
PHAD THAI
41. Phad Thai
€ 15,00
Kai
Roergebakken Thaise
noedels met kip, ei,
wortel, ui, bosui en
taugé
42. Phad Thai € 16,50
Kung
Gamba’s met ei, wortel,
ui, bosui en taugé
gewokt met Traditionele
Thaise noedels

62. Massaman
€ 19,25
OSSENHAAS GERECHTEN
Kai
Massaman curry met
51. Nua Thod
€ 24,50 kokosmelk met
roergebakken kipfilet,
Kratiam
krieltjes, pinda’s en
Ossenhaas roergebakken
gebakken uitjes
in knoflook en zwarte
peper met spitskool,
63. Keng
€ 19,25
bosui en koriander
Kieuwan Kai
52. Paneng Nua
€ 24,50 Kipfilet in pittige
groene curry met
Ossenhaas met
kokosmelk, geserveerd
kousenband, rode peper,
met veel verschillende
ui en basilicum
geserveerd in smaakvolle groentes (o.a. broccoli,
babymaïs en Thaise
Paneng curry (meer dan
Aubergine)
20 kruiden!) met
kokosmelk

64. Kai Priewan
€ 19,25
Malse
kipfilet
in
milde
53. Nua Nam
€ 24,50
zoet/zure
saus
met
Tok
Very spicy ossenhaas met ananas en verse groentes
gedroogde peper
65. Lap Kai
€ 19,75
geserveerd op spitskool
Zeer
pittig
kipgehakt
met munt en koriander
met citroensap, munt en
54. Nua Phad
€ 24,50 koriander, geserveerd op
bedje van spitskool met
Namanhoy
tomaat en komkommer
Milde Ossenhaas variant
met diverse groente in
oestersaus
55. Nua Phad
€ 24,50
Phed
Ossenhaas in pittige
rode curry met rode
peper, bosui, ui en
basilicum

VARKENSHAAS GERECHTEN
71. Moo Bai
€ 20,00
Kaprao
Roergebakken varkenshaas
in pittige oestersaus
met kaprao-basilicum

72. Paneng
€ 20,00
Moo
Varkenshaas in
61. Kai Med
€ 19,25 traditionele Thaise
Mamuang
paneng curry met
Kipfilet in bruine
kokosmelk
sambal met paprika,
oesterzwam, ui, rode
pepers en cashewnoten
KIPFILET GERECHTEN
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EENDFILET GERECHTEN
81. Pet Naam
€ 20,00
Makham
Eendfilet in
tamarindesaus met
babymais, champignons,
ui, rode pepers gebakken
ui en cashewnoten

102. Keng
€ 22,50
Kieuwan Kung
Gamba’s met heel veel
verse groenten (o.a.
broccoli, babymaïs en
Thaise aubergines) in
groene curry met
kokosmelk

82. Keng Ped
€ 20,00
103. Kung Naam € 22,50
Pet Yang
Makham
Malse eendfilet met veel
Roergebakken gamba’s in
groenten en lychees in
tamarinde geserveerd met
rode curry met kokosmelk
INKTVIS GERECHTEN

VIS GERECHTEN
91. Pla Raad
€ 22,50
Rak
‘Fish Full of Love’
Witvisfilet in saus van
bruine sambal en
tamarinde met noten mix
en horapha-basilicum

babymaïs, champignons,
ui, rode pepers en
cashewnoten

111. Plameuk
€ 18,75
Thod kratiam
Inktvis roergebakken in
knoflook en zwarte peper
met ui en bosui, op
€ 22,50 bedje van spitskool

92. Pla Laad
Prik
Kabeljauwfilet met
kousenband, rode peper
en basilicum in rode
curry met kokosmelk

112. Plameuk
€ 18,75
Phad Phed
Inktvis in pittige rode
curry en ui, rode pepers
en basilicum

93. Pla
€ 22,50
VEGA GERECHTEN
Horapha Krob
Licht pittige oestersaus
met gebakken
121. Phad
€ 15,50
kabeljauwfilet, paprika,
Tahoe
champignons, ui, rode
Tahoe met glasnoedels en
peper en gebakken
diverse groente gebakken
in oestersaus
GAMBA GERECHTEN
122. Tahoe
€ 16,50
horapha-basilicum
Med Mamuang
101. Kung Thod
€ 22,50 Roergebakken tahoe in
Kratiam
bruine sambal met ui,
Gamba’s gebakken in
paprika, oesterzwam,
knoflook en zwarte peper rode pepers en
met bosui en ui op bedje cashewnoten
van spitskool

Gekruid |

Pittig |

123. Paneng
€ 16,50
Tahoe
Gebakken Tahoe met
kousenband, rode pepers,
ui en basilicum in
Paneng Curry met
BIJGERECHTEN
kokosmelk
Al onze hoofdgerechten
worden geserveerd met
witte rijst. Voor een
kleine meerprijs kunt u
ook genieten van
heerlijke gebakken rijst
of mie
Meerprijs
€ 2,75
Gebakken rijst
Thaise gebakken rijst
met groente
Meerprijs
€ 2,75
Gebakken Mie
Thaise miehoen met
groente
Overige Bijgerechten
Phad Paksoy
€ 7,75
Krokant roergebakken
paksoy
Phad Thai Kai
€ 9,75
Klein bakje
Phad Thai met kip
Yam Phak
€ 6,75
Klein portie
rauwkostsalade met
pittige dressing
Phad Phak
€ 7,75
Diverse roergebakken
verse groente
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