
Soep 
1. Thaise soep € 5,95 
Bereidt met champignon, citroenblad, diverse 
Thaise kruiden en Thaise basilicum.  

Keuze uit kip of garnaal. 

2.  Wan tan soep  € 5,95 
Gevuld met garnalen en kip. 

Voor- en bijgerechten 
3. Thaise viskoekjes € 4,50 
Vier stuks. Gevuld met victoriabaars en 
kruiden. 

4. Torpedo garnalen € 5,75 
Vijf stuks gefrituurd in een krokant jasje. 

5. Hot Wings € 5,50 
Zes stuks gemarineerde kippenvleugels. 

6. Vietnamese loempia's € 3,95 
Twee huisgemaakte loempia’s gevuld met kip 
en groente. 

7. Mini vegetarische loempia's € 3,75 
Acht stuks. 

8. Driehoek loempia's € 3,75 
Acht stuks gevuld met vegetarische curry. 

9. Gebakken broodjes € 3,50 
Vier huisgemaakte gefrituurde broodjes 
gevuld met kipgehakt en sesamzaad. 

10. Thaise kipsaté € 3,95 
Zes stuks. Huisgemaakte kip en saté. 

11. Gebakken banaan € 3,25 
Vier stuks. Met poedersuiker geserveerd. 

12. Thai Lan mix € 10,50 
Twaalf stuks:  
3 torpedo garnalen, 3 mini veg. loempia's, 
3 driehoek loempia's, 3 gebakken broodjes. 

Rijst & noedels 
 

Kip saté 
De zes stuks van het huisgemaakte kip 
saté wordt geserveerd met Vietnamese 
salade in vissaus en is te bestellen met: 

13a. Rijst  € 8,95 
13b. Gebakken rijst  € 11,50 
13c. Gebakken noedels € 11,50 

 
Gebakken rijst – Khaw Pad 

De rijst wordt samen met mais, 
doperwten, wortel en ei gebakken in 
saus. Maak uw keuze: 

14. Vegetarisch € 6,75 
15. Met kip € 7,75 
 

Gebakken rijstnoedels – Pad Thai 
Wordt gebakken met taugé, bosui en ei 
in ons eigen Pad Thai saus. Geserveerd 
met gemalen pinda's en citroen.  
Maak uw keuze: 

16.  Pad Thai met tofu € 7,95 
17.  Pad Thai met kip € 8,50 
18.  Pad Thai met garnalen. € 9,95 
 

Gebakken noedels – Khua Mi 
De gele eiernoedels wordt samen met 
diverse groenten in ons saus gebakken. 
Maak uw keuze: 

19.  Vegetarisch € 6,95 
20.  Met kip € 8,50 
21.  Met garnalen € 9,95 
 
! Heeft u allergenen? Meld dit aan ons! 

Thaise curry 
Standaard geserveerd met witte rijst.  
Gebakken rijst of gebakken noedels +€4,50 

 

Thaise wok 
Gewokt met Chinese kool, spitskool, wortel, 
sugarsnaps, paprika, uien, champignons en 
broccoli in Thaise chili pasta. 
Standaard geserveerd met witte rijst.  
Gebakken rijst of gebakken noedels +€4,50 

 
 

22. Massaman curry € 11,50 €12,50 
Met kokosroom, aardappeltjes, ui en pinda. 

23. Rode curry                  € 11,50 €12,50 
Met bamboescheuten, sperziebonen en 
Thaise basilicum. 

24. Groene curry           € 11,50 €12,50 
Met bamboescheuten, sperziebonen en 
Thaise basilicum.  

25. Panang curry              € 12,50 €12,95 
Met doperwten, broccoli en paprika. 

26. Met kip € 10,95 
27. Met kip cashew in wi e wijn € 11,95 
28.  Met garnalen € 11,95 
29.  Met garnaal cashew in wi e wijn € 12,95 
30. Met rundvlees € 11,95 
31. Met eend € 12,95 

Diverse wok gerechten 
32. Met tofu in oestersaus € 10,50 
33. Met vis  € 11,95 
In zoetzuursaus en ananas. 

    =Vegetarisch   =Pittigheid 

 


