V

oorgerechten

Inktvis Ringen (3 stuks)
Gebakken inktvisringen
Squid rings

Saté Kai (2 stuks)
Gegrilde kipsaté geserveerd met pindasaus
Grilled chicken skewer served In peanut saus

Saté Lams (2 stuks)
Gegrilde lamssaté geserveerd met een lichte zoete saus
Grilled lamb skewer served with a light sweet saus

Pod Pied (3 stuks)
Gebakken loempiaatjes gevuld met groenten
Spring rolls

Garnalen Rol (3 stuks)
Gebakken garnalenrol
Shrimp roll

Thod Man Pla (3 stuks)
Kruidige Thaise viskoekjes
Thai Fish cakes

Krokante Gyoza (3 stuks)
krokante dumplings gevuld met kip en groenten
Crispy chicken dumplings

Garnalen Loempiaatjes (6 stuks)
Gebakken loempiaatjes gevuld met garnalen
Small shrimp roll

Aardappel Koekjes (3 stuks)
Aardappel koekjes
Potato cakes

Chefs Voorgerecht
Appetizer suggested by our Chef

S

alades

Papaya salade
Pittige Thaise papaya salade
Spicy papaya salad

Yam kai
Pittige salade bereid met kip
Spicy salad with chicken

Mango salade
Pittige salade bereid met verse mango
Spicy salad with fresh mango

Yam nua
Pittige salade bereid met ossenhaas
Spicy salad with beef

S

oepen

Tom Yam Kung
Thaise pikante soep met garnalen
Spicy soup with king prawn and fresh herbs

Tom Yam Kai
Thaise pikante soep met kip
Spicy soup with chicken and fresh herbs

Tom Kha Kung
Thaise kokossoep met garnalen
Mild coconut soup with prawn

Tom Kha Kai
Thaise kokossoep met kip
Mild coconut soup with chicken

Tom Yam Pak
Thaise vegetarische pikante soep
Spicy vegetarian soup with fresh herbs

Tom Kha Pak
Thaise vegetarische kokossoep
Mild vegetarian coconut soup

H

oofdgerechten

Eerst kiest u het vlees, vis of vegetarisch
Kai
Kip
Chicken
Nua
Ossenhaas Beef
Kung
Garnalen
Prawn
Pla
Vis
Fish
Ped Yang
Eend
Duck
Phaak
Groenten
Vegetable
Dan kiest u de bereidingswijze

Kaeng Phed
Milde rode curry bereid met milde chili’s, thaise aubergines en kokosmelk
Red Curry

Kaeng Khiaw Wan
Pittige groene curry bereid met milde chili’s, Thaise aubergines en kokosmelk
Green Curry

Kaeng Phed Pak
Milde rode curry bereid met milde chili’s, verse spinazie en kokosmelk
Red Curry with spinach

Massaman Kerrie
Milde massaman curry bereid met aardappelen, nootjes, ui en kokosmelk
mild Curry with onions and potatoes

Phad Mit Mun Wonghim
Pittig opgebakken gerecht bereid met cashewnoten, verse peper en uitjes
Spicy sauce with cashewnuts fresh peppers and onions

Phad Kra Pauw
Pittig opgebakken gerecht bereid met verse pepers, basilicumbladeren en thaise aubergines
spicy sauce with fresh peppers , basil leaves and thai eggplant

Prik Thai Ketiemme
Opgebakken gerechten , bereid met verse knoflook en thaise kruiden.
mild sauce with garlic and thai herbs

Phad Priew Wan
Zoet-zuur gerecht bereid met ananas, komkommer, uitjes, paprika en tomaat
Sweet-sour sauce with pineapple , cucumber , onion , bell pepper and tomato

Phad Nam Mumhoy
Gerecht bereid in oestersaus met gebakken broccoli, uitjes en paprika
mild oyster sauce with brocolli , onions and bell pepper

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met witte rijst
nasi / bami ( i.p.v. witte rijst )

S

pecialiteiten

Lab Kai
Koud geserveerd kipgerecht fijngehakt met thaise kruiden, citroengras en koriander
cold served spicy chicken with fresh mint, lemon

Yam Ped Yang
Mild pittige geroosterd eend met tamarindesaus en groenten
cold served spicy roosted duck with tamarinde sauce and veggies

Phad Saam Krasad
Roergebakken ossenhaas, kip en garnalen in chilipasta saus met cashewnoten
combination dish with beef , chicken and prawns in chili sauce with cashew nuts

Ped Yang
Geroosterd eend geserveerd hoisin saus
Roasted duck served with hoisin sauce

Phad Thai Dish
Gebakken rijstnoodles met garnalen / kip / veg

tamarindesaus en fijngehakt pinda’s , citroen

Rice noodles with prawns / chicken / vegetarian with tamarinda sauce

Lamskotelet
gegrilde lamskoteletten met zwarte pepers Grilled lamb choop in thai sauce
Roodbaars (bereidingstijd één uur)
Krokant gebakken hele roodbaars in Thaise stijl Roasted redbaes 1 whole Fish
Zeebaars (bereidingstijd één uur)
Gestoomde zeebaars in thaise stijl steamed seabaes 1 whole Fish

B

ijgerechten

Kaeng Phed Pak
Milde rode kerrie met spinazie en taufu (½ portie)
Mild red curry with spinach and taufu (½ portie)

Phad Thai
Rijstnoedels vegetarisch Rice noodles vegatarain
Pak Bong
Thaise groente in Thai stijl (kan kon) Thais vegetable in Thai style
Hollandse Broccoli
Broccoli gewokt met knoflook en sojasaus Broccoli with garlic and soy sauce
Mix Groenten met Taufu
Mix gewokt groenten en tau fu met knoflook en sojasaus
Mix vegetables and tau fu with garlic and soy sauce

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met witte rijst
nasi / bami ( i.p.v. witte rijst )

K

indermenu

3-gangen kindermenu
- gebakken loempiaatjes
- nasi / bami / witte rijst / patat
- kipsaté
- kinderijsje
3-course children's menu
fried spring rolls
nasi / noodles / white rice / fries
Chicken Sate
children's ice cream

D

esserts

Dag Dessert
Vraag het aan een medewerker voor het ijs van de dag
Ask an employee for the ice of the day

Kleef Rijst
Kleef rijst met kokos melk met mango en bolletje ijs
Sticky rice with coconut milk with mango and
scoop of ice cream

