DE THAISE KEUKEN
De Thaise keuken is een zeer gevarieerde en verfijnde keuken die wereldwijd zeer
geliefd is. Kenmerkend is het gebruik van veel verse groenten en kruiden. Kruiden
die in de Thaise keuken veel gebruikt worden zijn onder andere gember, knoflook,
laos, koriander, citroengras, citroenblad en Thaise basilicum.
In het op smaak brengen van gerechten wordt veel gebruik gemaakt van vissaus,
oestersaus, kokosmelk, verse citroensap en/of (palm)suiker. Er wordt nauwelijks
(extra) zout in de Thaise keuken gebruikt. In onze keuken worden bovendien geen
kunstmatige smaakstoffen (zoals vetsin) gebruikt.
Onze chefs maken zoveel mogelijk gebruik van verse groenten en kruiden. Een
belangrijk deel hiervan wordt door onze leveranciers rechtstreeks uit Thailand
geïmporteerd en wekelijks vers aan ons geleverd. Ook de meeste gebruikte
smaakmakers zoals de vissaus, oestersaus en kokosmelk komen uit Thailand.

Than hi aroy! – Eet smakelijk!
Allergie?
Thaise gerechten kunnen verschillende allergenen zoals gluten, pinda, kippenei,
schaal- en schelpdieren bevatten. Wanneer u een allergie heeft, meld dit dan bij de
bediening! Onze chefs kunnen de meeste gerechten voor u aanpassen.

Minder pittig of juist pittiger eten?
Op de menukaart wordt door middel van rode pepertjes aangegeven hoe pittig
een gerecht is (

= mild pittig,

= pittig,

= zeer pittig). Wenst u een gerecht

minder of misschien juist wel pittiger, geef dit dan bij uw bestelling aan.

Speciale wensen?
Wilt u een Thais gerecht eten maar staat deze niet op de kaart, vraag er dan gerust
naar. Onze chefs hebben een zeer grote kennis van de Thaise keuken en is de kans
groot dat zij het door u gewenste gerecht voor u kunnen bereiden.

MENU’S
1.

3-gangen verrassingsmenu (vanaf 2 personen)

€ 35,95 p.p.

 Mix van Thaise snacks
 Minimaal twee verschillende hoofdgerechten geserveerd met

Jasmijnrijst, gewokte groenten of een Thaise salade
 Dessert, koffie of thee naar keuze
2.

4-gangen verrassingsmenu (vanaf 2 personen)

€ 39,95 p.p.

 Mix van Thaise snacks
 Thaise soep
 Minimaal twee verschillende hoofdgerechten geserveerd met

Jasmijnrijst, gewokte groenten of een Thaise salade
 Dessert, koffie of thee naar keuze
3.

Kindermenu I

€ 16,75

 Pho Phia Jee (Thaise loempiaatjes)
 Khao Pad (gebakken rijst) of Pad Mi (gebakken noedels) met Kai

Ping (kipsaté), een gebakken eitje en salade
 Kinderijsje
4.

Kindermenu II
 Pho Phia Jee (Thaise loempiaatjes)
 Khao Pad (gebakken rijst) of Pad Mi (gebakken noedels) met Muu

Waan (varkenshaas in een zoete sojasaus), een gebakken eitje en
salade
 Kinderijsje

€ 17,50

VOORGERECHTEN
Thaise snacks
5.

Kai Ping

€ 8,25

Kipsaté gemarineerd in o.a. kokosmelk en kerrie
6.

Muu Ping

€ 8,50

Saté van varkensprocereur gemarineerd in o.a. kokosmelk en
oestersaus
7.

Neua Yaang Samun Phrai

€ 10,75

Saté van in o.a. laos en citroengras gemarineerde ossenhaas
8.

Pho Phia Kai

€ 7,25

Thaise loempiaatjes gevuld met groenten en kip
9.

Thod Man Plaa

€ 8,00

Thaise viskoekjes
10.

Thod Man Koeng

€ 10,00

Thaise garnalenkoekjes
11.

Koeng Chub Paeng Thod

€ 8,75

Black Tiger garnalen in een krokant tempura jasje
12.

Hoy Maelngphu

€ 9,50

Gewokte grote Aziatische mosselen in een pittige saus
13.

Pho Phia Jee

Vega

€ 7,00

Vega

€ 7,00

Vega

€ 7,50

Thaise loempiaatjes gevuld met groenten
14.

Thod Man Khao Poth

Thaise maiskoekjes
15.

Phak Chub Paeng Thod

Diverse groenten en paddestoelen in een krokant tempura jasje
16.

Ton Nam Thai Ping Mix

€ 16,00

Een mix van kip-, varkenshaas- en ossenhaassaté (6 stuks)
17.

Ton Nam Thai Mix

Een wisselende mix van 3 verschillende Thaise snacks (6 stuks)

€ 14,00

Soep
18.

Tom Yam Kai

€ 8,30

Thaise kippensoep met o.a. citroengras, laos, citroenblad, koriander en
paddenstoelen
19.

Tom Yam Koeng

€ 9,30

Thaise garnalensoep met o.a. citroengras, laos, citroenblad, koriander en
paddenstoelen
20.

Tom Kha Kai

€ 8,75

Thaise kokossoep met kip, citroengras, laos, citroenblad, koriander en
paddenstoelen
21.

Tom Kha Koeng

€ 9,75

Thaise kokossoep met garnalen, citroengras, laos, citroenblad, koriander en
paddenstoelen
22.

Tom Jued Woensen

€ 8,45

Heldere glasnoedelsoep met grof gehakte kip of varkenshaas,
paddenstoelen en koriander
23.

Tom Jued Tohoe

Vega

€ 8,00

Vega

€ 8,15

Vega

€ 8,65

Heldere vegetarische Thaise soep met tofu, paddenstoelen en groenten
24.

Tom Yam Hed

Thaise vegetarische soep met o.a. paddenstoelen, laos, citroenblad en
koriander
25.

Tom Kha Hed

Thaise vegetarische kokossoep met o.a. citroengras, laos, citroenblad,
koriander en paddenstoelen

HOOFDGERECHTEN
Wokgerechten – vlees
26.

Neua Pad Nam Man Hoy

In oestersaus roergebakken ossenhaas met o.a. asperges en paddenstoelen

27.

Kai (kip)

Muu (varkenshaas)

Neua (ossenhaas)

Ped (eend)

-

-

€ 22,00

-

Pad Kra Prow

Wokgerecht met o.a. Thaise basilicum, kousenband, rode peper en peultjes

28.

Kai (kip)

Muu (varkenshaas)

€ 18,50

€ 18,75

Neua (ossenhaas)
€ 22,00

Ped (eend)
€ 23,50

Pad Prik Prow

In een saus van geroosterde pepers roergebakken baby mais, Thaise basilicum, ui en paprika

29.

Kai (kip)

Muu (varkenshaas)

Neua (ossenhaas)

Ped (eend)

€ 18,50

€ 18,75

€ 22,00

€ 23,50

Pad King

Wokgerecht met o.a. verse gember, bamboe, kousenband en paddenstoelen

30.

Kai (kip)

Muu (varkenshaas)

Neua (ossenhaas)

Ped (eend)

€ 18,50

€ 18,75

€ 22,00

€ 23,50

Pad Med Ma Mung

Wokgerecht met o.a. cashewnoten, baby mais, peultjes en paprika

31.

Kai (kip)

Muu (varkenshaas)

Neua (ossenhaas)

Ped (eend)

€ 18,50

€ 18,75

€ 22,00

-

Pad Priow Waan

Wokgerecht met o.a. tomaten, verse ananas, paprika, baby mais en komkommer in een zoetzure
saus
Kai (kip)

Muu (varkenshaas)

Neua (ossenhaas)

Ped (eend)

€ 18,50

€ 18,75

€ 22,00

-

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met Jasmijnrijst. De meerprijs voor Khao Pad (gebakken rijst)
is € 3,50 en voor Pad Mi (gebakken noedels) € 5,00.

32.

Pad Krathiam

Wokgerecht met knoflook, zwarte peper en oestersaus (geen groenten)

33.

Kai (kip)

Muu (varkenshaas)

Neua (ossenhaas)

Ped (eend)

€ 19,00

€ 19,25

€ 22,50

€ 24,00

Pad Nam Man Nga

In sesamsaus roergebakken paksoi, paprika, ui en paddenstoelen

34.

Kai (kip)

Muu (varkenshaas)

Neua (ossenhaas)

Ped (eend)

€ 18,50

€ 18,75

€ 22,00

-

Muu Waan

In zoete sojasaus roergebakken varkenshaas (geen groenten)

35.

Kai (kip)

Muu (varkenshaas)

Neua (ossenhaas)

Ped (eend)

-

€ 18,75

-

-

Pad Phed

Wokgerecht op basis van rode curry met ui, kousenband, citroengras en citroenblad

36.

Kai (kip)

Muu (varkenshaas)

Neua (ossenhaas)

Ped (eend)

€ 19,00

€ 19,25

€ 22,50

-

Pad Thai

Gewokte rijstnoedels met tofu, ei en taugé (zonder Jasmijnrijst)
Kai (kip)

Muu (varkenshaas)

Neua (ossenhaas)

Ped (eend)

€ 14,50

-

-

-

Wokgerechten – vis en zeevruchten
37.

Pad Kra Prow

Wokgerecht met o.a. Thaise basilicum, kousenband, rode peper en peultjes

38.

Plaa (vis)

Koeng (garnalen)

Tale (vis en zeevruchten)

€ 22,00

€ 23,50

€ 24,50

Pad Prik Prow

In een saus van geroosterede pepers roergebakken baby mais, Thaise baslilicum, ui en paprika

39.

Plaa (vis)

Koeng (garnalen)

Tale (vis en zeevruchten)

€ 22,00

€ 23,50

-

Pad King

Wokgerecht met o.a. verse gember, bamboe, kousenband en paddenstoelen
Plaa (vis)

Koeng (garnalen)

Tale (vis en zeevruchten)

€ 22,00

€ 23,50

€ 24,50

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met Jasmijnrijst. De meerprijs voor Khao Pad (gebakken rijst)
is € 3,50 en voor Pad Mi (gebakken noedels) € 5,00.

40.

Pad Med Ma Mung

Wokgerecht met o.a. cashewnoten, baby mais, peultjes en paprika

41.

Plaa (vis)

Koeng (garnalen)

Tale (vis en zeevruchten)

-

€ 23,50

-

Pad Priow Waan

In zoetzure saus roergebakken tomaten, ananas, paprika, baby mais en komkommer

42.

Plaa (vis)

Koeng (garnalen)

Tale (vis en zeevruchten)

€ 22,00

€ 23,50

-

Pad Krathiam

Wokgerecht met knoflook, zwarte peper en oestersaus (geen groenten)

43.

Plaa (vis)

Koeng (garnalen)

Tale (vis en zeevruchten)

€ 22,50

€ 24,00

-

Pad Nam Man Nga

In sesamsaus roergebakken paksoi, paprika, ui en paddenstoelen

44.

Plaa (vis)

Koeng (garnalen)

Tale (vis en zeevruchten)

-

€ 23,50

-

Pad Phed

Wokgerecht op basis van rode curry met ui, kousenband, citroengras en citroenblad

45.

Plaa (vis)

Koeng (garnalen)

Tale (vis en zeevruchten)

€ 22,50

€ 24,00

-

Plaa Rad Prik

Meerval of Rode Poon in een pittig-zoete saus

46.

Plaa (vis)

Koeng (garnalen)

Tale (vis en zeevruchten)

€ 22,50

-

-

Pad Thai

Gewokte rijstnoedels met tofu, ei en taugé (zonder Jasmijnrijst)
Plaa (vis)

Koeng (garnalen)

Tale (vis en zeevruchten)

-

€ 18,00

-

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met Jasmijnrijst. De meerprijs voor Khao Pad (gebakken rijst)
is € 3,50 en voor Pad Mi (gebakken noedels) € 5,00.

Wokgerechten – vegetarisch
47.

Pad Kra Prow Jee

Gewokte Thaise basilicum, paddenstoelen en diverse groenten met tofu of ei
48.

Pad Priow Waan

€ 15,50

Wokgerecht met tofu en diverse groenten in een zoetzure saus
49.

Pad Phak Med Ma Mung

€ 16,25

Wokgerecht met diverse groenten, cashewnoten en tofu
50.

Pad King Jee

Wokgerecht met o.a. verse gember, bamboe, kousenband en paddenstoelen
51.

Pad Thai

Curry gerechten – vlees
Massaman

Massaman curry met zoete aardappel, uien, geroosterde pinda en kokosmelk

53.

Kai (kip)

Muu (varkenshaas)

Neua (ossenhaas)

Ped (eend)

€ 18,75

-

€ 22,00

-

Kaeng Paneng

Paneng curry met Thaise basilicum, Thaise mini aubergine en kokosmelk

54.

Kai (kip)

Muu (varkenshaas)

Neua (ossenhaas)

Ped (eend)

€ 18,75

€ 19,00

€ 22,00

-

Kaeng Kiew Waan

Groene curry met Thaise aubergine, Thaise basilicum, bamboe en kokosmelk

55.

Kai (kip)

Muu (varkenshaas)

Neua (ossenhaas)

Ped (eend)

€ 18,75

-

€ 22,00

-

Kaeng Phed

Rode curry met Thaise basilicum, kousenband, bamboe, ui en kokosmelk

56.

€ 16,25
€ 13,25

Gewokte rijstnoedels met tofu, ei en taugé (zonder Jasmijnrijst)

52.

€ 15,75

Kai (kip)

Muu (varkenshaas)

Neua (ossenhaas)

Ped (eend)

€ 18,50

€ 19,00

€ 22,00

-

Kaeng Phed Ped Yaang

Gegrilde eendenborst in rode curry met o.a. druiven, cherry tomaat, Thaise basilicum en
kokosmelk
Kai (kip)

Muu (varkenshaas)

Neua (ossenhaas)

Ped (eend)

-

-

-

€ 24,00

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met Jasmijnrijst. De meerprijs voor Khao Pad (gebakken rijst)
is € 3,50 en voor Pad Mi (gebakken noedels) € 5,00.

Curry gerechten – vis en zeevruchten
57.

Massaman

Massaman curry met zoete aardappel, uien, geroosterde pinda en kokosmelk

58.

Plaa (vis)

Koeng (garnalen)

Tale (vis en zeevruchten)

-

€ 23,75

-

Kaeng Paneng

Paneng curry met Thaise basilicum, Thaise aubergine en kokosmelk

59.

Plaa (vis)

Koeng (garnalen)

Tale (vis en zeevruchten)

-

€ 23,75

-

Kaeng Kiew Waan

Groene curry met Thaise aubergine, Thaise basilicum, bamboe en kokosmelk

60.

Plaa (vis)

Koeng (garnalen)

Tale (vis en zeevruchten)

€ 22,25

€ 23,75

€ 24,50

Choo Chee Plaa

Meerval of Rode Poon in rode curry en kokosmelk
Plaa (vis)

Koeng (garnalen)

Tale (vis en zeevruchten)

€ 22,25

-

-

Curry gerechten – vegetarisch
61.

Massaman Phak

€ 16,50

Massaman curry met tofu, zoete aardappel, uien, geroosterde pinda en
kokosmelk
62.

Kaeng Kiew Waan Phak

€ 16,50

Groene curry met Thaise aubergine, Thaise basilicum, bamboe, kokosmelk,
tofu of ei
63.

Kaeng Paneng Phak

€ 16,50

Paneng curry met Thaise basilicum, Thaise aubergine, kokosmelk, tofu of ei
64.

Kaeng Phed

€ 16,50

Rode curry met Thaise basilicum, kousenband, paddenstoelen, ui, bamboe,
kokosmelk, tofu of ei
65.

Choo Chee Hed

Diverse soorten paddentoelen in rode curry en kokosmelk

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met Jasmijnrijst. De meerprijs voor Khao Pad (gebakken rijst)
is € 3,50 en voor Pad Mi (gebakken noedels) € 5,00.

€ 17,25

SALADES & BIJGERECHTEN
Salades
66.

Som Tam Thai of Isaan

(indien op voorraad)

€ 12,50

Pittige groene papayasalade. Ook in vegetarische variant verkrijgbaar.
67.

Tam Teng

€ 8,95

Pittige komkommersalade. Ook in vegetarische variant verkrijgbaar.
68.

Phla Koeng

€ 16,00

Black Tiger garnalen met o.a. chilipepers, rode ui, verse munt, citroenblad,
citroengras en geroosterde gemalen rijst
69.

Yam Neua Yaang

€ 15,00

Gegrilde met ossenhaas met o.a. chilipepers, tomaat, verse citroensap,
verse munt en komkommer
70.

Laab Ped

€ 16,00

Grof gehakte eendenborst met o.a. chilipepers, rode ui, verse munt,
citroenblad, verse citroensap en geroosterde gemalen rijst
71.

Yam Hed

Vega

€ 10,75

Vega

€ 7,00

Salade met gefrituurde oesterzwammen, verse gember, groenten,
gebakken uitjes, geroosterde pinda en verse munt
72.

Yam Phak

Salade met tomaten, komkommer en verse koriander
73.

Yam Plaa Samun Phrai

€ 15,00

Salade met gebakken meerval en o.a. citroengras, verse munt, verse
gember, geroosterde pinda, mango en rode ui

Bijgerechten
74.

Pad Pak Roam

€ 8,75

In oestersaus roergebakken gemengde groenten. Ook in vegatarische
variant verkrijgbaar.
75.

Khai Ceiyw Thod

Vega

€ 6,00

Vega

€ 6,00

Vega

€ 7,50

Thaise omelet
76.

Extra portie Khao Pad

Gebakken rijst met groenten en ei
77.

Extra portie Pad Mi

Gebakken noedels met groenten en ei

NAGERECHTEN
78.

Ice cream Mamuang

€ 8,50

Mango sorbetijs met verse mango en slagroom
79.

Ice cream Katee Kluay

€ 8,00

Kokosroomijs met banaan, chocoladesaus en slagroom
80.

Kluay Thod

€ 8,00

Gebakken banaan met een bolletje bananenijs, chocoladesaus en
slagroom
81.

Ice cream Roam

€ 7,75

Een combinatie van mango-, kokos- en roomijs met slagroom
82.

Ice cream Dek

€ 5,50

Kinderijsje
83.

Kaffee Thai

Koffie met Mekong whiskey en slagroom

€ 7,25

Frisdrank
Coca Cola

€ 2,75

Coca Cola Zero

€ 2,75

Fanta Orange

€ 2,75

Finley Bitter Lemon

€ 2,75

Finley Tonic

€ 2,80

Finley Ginger Ale

€ 2,80

Spa Rood

€ 2,50

Rivella

€ 2,90

Lipton Ice Tea Regular

€ 2,90

Lipton Ice Tea Green

€ 2,90

Iron Maid Appelsap

€ 2,90

Bier
Heineken

Tap

€ 2,80

Heineken 0,0%

Fles

€ 2,90

Singha beer (Thais)

Fles

€ 3,90

Leo Beer (Thais)

Fles

€ 3,90

Sterke drank
Mekong Whisky – Thais

€ 4,25

Bacardi Rum

€ 4,00

Baileys

€ 4,00

Cointreau

€ 4,00

Tia Maria

€ 4,00

Licor 43

€ 4,00

Disaronno

€ 4,00

Bokma Jonge Jenever

€ 2,90

Smirnoff wodka

€ 4,00

Dry Gin Gordon

€ 4,00

Joseph Guy Cognac

€ 4,50

Koffie en thee
Koffie

€ 2,35

Espresso

€ 2,35

Cappuccino

€ 2,60

Verse muntthee

€ 3,00

Verse gemberthee

€ 3,00

Jasmijnthee

€ 2,30

Earl grey thee

€ 2,00

