
  

 

Catering 

Wist u dat wij ook voor uw catering kan 

verzorgen? 

 

Voor deze bijzondere gelegenheid kan u 

en uw gasten een exotische culinaire 

ervaring ervaren. Hierbij verzorgen wij 

voor u de catering op locatie, bij uw op 

de zaak of bij uw thuis. Tot maar liefst 

150 gasten. Graag denken wij met u mee 

voor een passend menu. U kunt 

telefonisch of per mail contact met ons 

opnemen voor een vrijblijvende offerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergeet niet uw ervaring te delen op: 

 

@thailanoss 

 

Tripadvisor 

 

Eet.nu  

V10-2021 

Kom ook eten in ons restaurant! 

In ons restaurant hebben wij een 

uitgebreide menukaart. Wij raden u aan 

om te reserveren, dit kan telefonisch of 

per mail. 

 

 

 

 

 

Routebeschrijving 

NS station: 500 m loopafstand (7 min). 

Er is in de buurt voldoende 

parkeergelegenheden beschikbaar. 

 

Take away 
kaart 

 

 

Voor de lekkerste  

Thaise & Vietnamese specialiteiten! 

 

Openingstijden 

Dinsdag t/m zondag :16:00 – 20:30 

Maandag : gesloten 

Adres 

Walstraat 23b 

5341 CJ Oss, Nederland 

 

 
0412 – 48 62 14 

 
info@thailan.nl 

 W thailan.nl 

 

 

  



Soep 
1. Thaise soep € 5,95 

Bereidt met champignon, citroenblad, diverse 

Thaise kruiden en Thaise basilicum.  

Keuze uit kip of (garnaal +1 euro) 

2.  Wan tan soep  € 5,95 

Gevuld met garnalen en kip. 

Voor- en bijgerechten 
3. Thaise viskoekjes € 4,95 

Vier stuks. Gevuld met victoriabaars en 

kruiden. 

4. Torpedo garnalen € 6,95 

Vijf stuks gefrituurd in een krokant jasje. 

5. Hot Wings € 5,50 

Zes stuks gemarineerde kippenvleugels. 

6. Vietnamese loempia's € 4,25 

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 € 3,95 

Vier huisgemaakte gefrituurde broodjes 

gevuld met kipgehakt en sesamzaad. 

10. Thaise kipsaté € 4,50 

Zes stuks. Huisgemaakte kip en saté. 

11. Gebakken banaan € 3,50 

Vier stuks. Met poedersuiker geserveerd. 

12. Thai Lan mix € 11,50 

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  € 9,95 

13b. Gebakken rijst  € 12,50 

13c. Gebakken noedels € 12,50 

 

Gebakken rijst – Khaw Pad 

De rijst wordt samen met mais, 

doperwten, wortel en ei gebakken in 

saus. Maak uw keuze: 

14. Vegetarisch € 7,75 

15. Met kip € 8,75 

 

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 € 9,95 

17.  Pad Thai met kip € 10,50 

18.  Pad Thai met garnalen. € 11,95 

 

Gebakken noedels – Khua Mi 

De gele eiernoedels wordt samen met 

diverse groenten in ons saus gebakken. 

Maak uw keuze: 

19.  Vegetarisch € 7,95 

20.  Met kip € 9,50 

21.  Met garnalen € 10,95 

 

! 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 € 12,50 €13,95 

Met kokosroom, aardappeltjes, ui en pinda. 

23. Rode curry                  € 12,50 €13,95 

Met bamboescheuten, sperziebonen en 

Thaise basilicum. 

24. Groene curry           € 12,50 €13,95 

Met bamboescheuten, sperziebonen en 

Thaise basilicum.  

25. Panang curry              € 13,50 €13,95 

Met doperwten, broccoli en paprika. 

26. Met kip € 11,95 

27. Met kip cashew in witte wijn € 12,95 

28.  Met garnalen € 12,95 

29.  Met garnaal cashew in witte wijn € 13,95 

30. Met rundvlees € 12,95 

31. Met eend € 13,95 

Diverse wok gerechten 

32. Met tofu in oestersaus € 11,50 

33. Met vis  € 13,95 

In zoetzuursaus en ananas. 

    =Vegetarisch   =Pittigheid 

 


