
** MUH PHAD NAM PRIK PHAUW
30 Een pittig roerbakgerecht van varkenshaas 

in gebrande curry met champignons, 
paprika, chilipeper en Thaise basilicum

** MUH PHAD PRIK KAENG
31 Een pittig roerbakgerecht van varkenshaas 

in rode curry met kokosmelk, witte uien, 
kousenband, paprika en Thaise basilicum

MUH PHAD KRATIAM PRIK THAI
32 Een mild roerbakgerecht van varkenshaas 

met bosuien, rode uien en koriander 
in een speciale knoflooksaus

MUH PHAD PHAK RUAM MID
33 Een mild roerbakgerecht van varkenshaas 

met knoflook en gemengde groenten 
in soja/oestersaus

          TAHOE PHAD PRIAW WAAN
34 Een mild roerbakgerecht van tahoe met 

knoflook, paprika, bosuien, witte uien, kom-
kommer, tomaten en ananas in zoetzure saus

TAHOE PHAD MED MAMUANG
35 Een mild roerbakgerecht van tahoe 

met knoflook, gemengde groenten 
en cashewnoten in soja/oestersaus

** TAHOE CHOO CHII
36 Een pittig roerbakgerecht van tahoe in 

rode curry met kokosmelk, ananas, 
champignons, paprika en Thaise basilicum

PHAK PHAD RUAM MID
70 Een mild roerbakgerecht met knoflook, 

cashewnoten en gemengde groenten in 
 soja/oestersaus

PHAD THAI TAHOE 
71 Een mild roerbakgerecht van Thaise 

noodles met tahoe, eieren, taugé, 
spitskool, bosuien en nootjes

** KUNG CHOO CHII
37 Een pittig roerbakgerecht van grote garnalen 

in rode curry met kokosmelk, ananas, 
champignons, paprika en Thaise basilicum

KUNG PHAD PRIAW WAAN
38 Een mild roerbakgerecht van grote garnalen 

met knoflook, ananas, paprika, komkommer, 
tomaten, witte uien en bosuien in zoetzure saus

** KUNG PHAD BAAI KRAPROUW
39 Een pittig roerbakgerecht van grote garnalen 

met knoflook, witte uien, chilipeper, 
champignons, paprika, kousenband en 
Thaise basilicum in soja/oestersaus

** PLAA SAAM ROT
40 Een pittig roerbakgerecht van visfilet 

met speciaal gekruide Thaise 4 mixsaus, 
koriander, bosuien en knoflook

* PLAA JIAN
41 En mild pittig roerbakgerecht van visfilet 

met knoflook, gember, rode peper, rode 
uien in soja/oestersaus

**     PLAMUK PHAD PHED
42 Een pittig roerbakgerecht van inktvis in rode 

curry met kokosmelk, kousenband, witte 
uien, Thaise aubergines en Thaise basilicum

** PLAMUK PHAD PHED BAAI  
KRAPROUW

43 Een pittig roerbakgerecht van inktvis met 
knoflook,chilipeper, kousenband, witte uien, 
paprika en Thaise basilicum in soja/oestersaus

KUNG KRATIAM PRIK THAI
44 Een mild roerbakgerecht van grote garnalen 

met bosuien, rode uien en koriander in een 
speciale knoflooksaus

 

PHAD THAI KUNG
45 Een mild roerbakgerecht van Thaise noodles 

met grote garnalen, eieren, taugé, spitskool, 
bosuien en nootjes
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19,50
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18,50

18,50
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20,00

17,50
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17,50

Alle hoofdgerechten worden geserveerd 
met rijst. Mie of nasi ipv rijst €3,0. Rijst 

los €2,00/grote rijst ipv klein €1,00 extra/
grote rijst los €3,00 Extra portie mie of 

nasi €4,00 Extra loempia saus €0,50 
Cashewnoten extra €0,50



** TOM YAM 500ml
Een pittig zure bouillon met citroengrasblad, 
laos, champignons, gebrande rode curry en 
koriander.

1 met kip
2 met gambas

TOM KHA  500ml (Met citroenblad en laos)
         Kokos-soep met champignons en koriander
3 tahoe (vegetarisch)
4 kip
5 gambas

LOEMPIA'S
6 kleine loempia's gevuld met groenten, 
vermicelli en

6 kip
7 vegetarisch

PANGSIT
8 6 geknoopte deegpakketjes gevuld met 

groenten, kip en garnalen

* THOD MAN PLAA
9 4 gefrituurde viskoekjes

** THAI SALAT
        Pittig gekruide gemengde salade met
10 kip
11 tahoe (vegetarisch)
12 seafood (gambas en inktvis)
13 biefstuk

SATÉ
14 4 stokjes kipsaté met speciale,

op Thaise wijze, gekruide pindasaus

KIP IN BLAD
15 6 stuks, op Thaise wijze, gemarineerde kip

gevouwen in blad

SPARERIBS
16 Portie, op Thaise wijze, gemarineerde 

en gekruide spareribs

** KAI PHAD PHED
17 Een pittig roerbakgerecht van kipfilet in 

rode curry met kokosmelk, witte uien, 
kousenband, chilipeper, citroenblad, 
kleine aubergines en Thaise basilicum

** KAI PHAD BAAI KAPROUW
18 Een pittig roerbakgerecht van kipfilet 

met knoflook, witte uien, chilipeper, 
champignons, kousenband en 
Thaise basilicum in soja/oestersaus

* KAI PHAD KING
19 Een mild pittig roerbakgerecht van kipfilet 

met gember, knoflook, rode uien, bosuien 
en paddenstoelen in soja/oestersaus
(alleen mild pittig door de gember)

KAI PHAD RUAM MID
20 Een mild roerbakgerecht van kipfilet 

met knoflook en gemengde groenten 
in soja/oestersaus

KAI PHAD PRIAW WAAN
21 Een mild roerbakgerecht van kipfilet met 

knoflook, ananas, paprika, komkommer, 
tomaten, witte uien en bosuien in zoetzure saus

KAI PHAD MED MA MUANG
22 Een mild roerbakgerecht van kipfilet met 

knoflook, bosuien, champignons, wortel, 
rode uien en cashewnoten in soja/oestersaus

** KAENG KIOW WAAN KAI
23 Een pittig Thais stoofvleesgerecht van 

kippendij filet in groene curry met kokosmelk, 
kleine aubergines, grote aubergines, 
citroenblad, chilipeper en Thaise basilicum

KAI PHAD PONGH KARIE
60    Een mild roerbakgerecht van kipfilet 

met knoflook, witte uien, champignons 
en bosuien in een gele kerrie met 
kokosmelk

PHAD THAI KAI
61 Een mild roerbakgerecht van Thaise noodles 

met kipfilet, eieren, taugé, spitskool, bosui, 
uien en nootjes

** NUA PHAD BAAI KAPROUW
24 Een pittig roerbakgerecht van biefstuk 

met knoflook, witte uien, chilipeper, 
champignons, kousenband en Thaise 
basilicum in soja/oestersaus

 

* NUA PHAD KING
27 Een mild pittig roerbakgerecht van biefstuk 

met knoflook, gember, rode uien, bosuien 
en paddenstoelen in soja/oestersaus 
(alleen mild pittig door de gember)

* KAENG MASSAMAN NUA
29 Een mild pittig Thais stoofvleesgerecht 

van rundvlees in speciaal gekruide 
‘Massaman curry’ met kokosmelk, 
pinda’s, aardappel en witte uien

 

SPECIAAL HOOFDGERECHT
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NUA PHAD NAM MAN HOY
25 Een mild roerbakgerecht van biefstuk 

met knoflook, broccoli, champignons 
en paprika in soja/oestersaus

17,50

** NUA PHAD PHED
26 Een pittig roerbakgerecht van biefstuk 

in rode curry met kokosmelk, witte uien, 
kousenband, chilipeper, citroenblad, 
kleine aubergines en Thaise basilicum

17,50

17,50

17,50

**    PHAD PHED RUAM MID
91    Een pittig roerbakgerecht van runder-
 biefstuk, kip, inktvis en garnalen in 

rode curry met kokosmelk, kousenband, 
kleine aubergines, witte uien, citroenblad, 
chilipeper en Thaise basilicum

20,00

** SEAFOOD PHAD PRIK KAENG
92 Een pittig roerbakgerecht van visfilet, 

garnalen en inktvis in rode curry met 
kokosmelk, kousenband, witte uien, kleine 
aubergines, citroenblad en Thaise basilicum

20,00

PHAD MIX NUA MAN HOY
90 Een mild roerbakgerecht van runder-
 biefstuk, kip, inktvis en garnalen met 

knoflook, champignons, broccoli en 
wortel in soja/oestersaus met sesamzaad

18,50




