
BIER FRISDRANKEN

Frisdranken

Singha-Thai bier                     
La Chouffe 
Vedett    

POPAI SOD - ปอเป�� ยะสด                                                                                                            
Groenterolletjes met pittige dip

POPAI TOD – ปอเป�� ยะทอด
Knapperige lenterolletjes gevuld met noedels en groenten

KAI TOD - ไก่ทอด                                                                                
Traditioneel, zuid-style gebakken kip met Thaise kruiden, crispy-onion topping

KAI SATE – ไก่สะเต๊ะ
Kip gemarineerd in kruiden en honing,gegrilden opgediend met notensaus

MOO PING - หมูป�� ง                                                                                                           
Gegrild gemarineerd varkensvless

LOEK CHIN – ลูกชิ�น                                                                      
Gegrild Thaise balletjes met pittige dip

KRADUK MOO TOD – กระดูกหมูทอด
Thai gemarineerd ribbetjes

SOM TAM - ส้มตํา  medium spicy                                                 
Groene papayasalade

YAM NEU – ยาํเนื� อ spicy                        
Gegrild biefstuk met kruiden en verse chili

KOENG PAO - กุ้งเผา
Thaise gegrilde gamba’s

wijn-glas
wijn-Fles
Cava-glas
Cava-fles
Gin-tonic alcoholvrij
Mojito mocktail 

Home made ice-tea (citroengras en gember)
Kokosnootsap/Mangosap   
Yugen kombucha 
(Mango turmeric/ginger lemon/pineaple chili)
Ritchie (cola/cola zero/grapefruit/orange/lemon)      
Water glas
Water  fles      

€4,00
€4,20
€4,00

€4,00
€3,50
€4,30

 
€4,00
€2,50
€6,50€4,20

€20,00
€6,50

€29,00
€7,00
€7,00 Jasmijn/Mint/Gember €3,80

THEE

APERITIEF

SHARING 

€9,00

€8,50

€9,50

€10,00

€10,00

€15,00

€18,00

€17,50

€10,00

€9,00



FRISDRANKEN

Frisdranken

Let's eat

Petit Share - รวมมิตร (2pp) 
Een mix van sharing   

WOK
KRA PAO - ผัดกระเพา - spicy 
Gewokt in chili en basilicum met  kip, varkensvlees of rundvlees(+€1) 
Lekker met gebakken ei ไข่ดาว (+ €2)

PAD BROCCOLI- เนื� อผัดบล๊อคโคลี� 
Gemarineerd biefstuk met Thaise kruiden dressing en broccoli in oestersaus

KRATIEM PRIEK THAI - ผัดกระเทียมพริกไทย
Gebakken kip of varkensvlees met look & peper

PAD MED MA MUANG - ผัดเม็ดมะม่วง
Geroosterde cashewnoten met kip en groentjes

PAD THAI - ผัดไทย 
Geroerbakte rijstnoedels met soja en pinda's met kip, of scampi (+€1,50)

CURRY
MASSAMAN KAI - มัสมั�นไก่ - medium spicy                                       
Kip met aromatische curry en zoete aardappel 

KEANG KIEW WHAN - แกงเขียวหวานไก่ - spicy                                                       
Groene currypasta, kokosmelk, kip, kaffirlimoen, Thaise zoete basilicum 

Vegetarian

WOK
KRA PAO TOFU - ผัดกระเพาเต้าหู้  - spicy 
Gebakken tofu in chili en basilicum

PAD MED MAMUANG VEGGIE- ผัดเม็ดมะม่วงเจ
Wokreepjes met geroosterde cashewnoten en groentjes

PAD THAI - ผัดไทยเจ
Geroerbakte rijstnoedels met tofu en groenten

PAD WOEN SEN - ผัดวุ้นเส้น
Gebakken tofu met verse groenten en vermicelli noedels

CURRY
MASSAMAN JAY - มัสมั�นเจ - medium spicy 
Veggie balletjes met aromatische curry en zoete aardappel

KEANG KIEW WHAN - แกงเขียวหวานมะเขือ - spicy 
Aubergin in groene currypasta, tofu kokosmelk en Thaise basilicum

€37,00

€16,50

€17,50

€17,00

€16,50

€16,50

€16,50

€16,50

€16,00

€16,50

€16,00

€16,00

€16,00

€16,00


