
 

 

Hoofdgerechten € 17.90 

 
 

Phad Thai met kip, gamba’s of vegetarisch 
Zachte, gebakken rijstnoedels met ei, lente-ui, wortel en taugé 

Phad Khing met kip, gamba’s of vegetarisch 
Gebakken gember met oesterzwammen, paprika, uien en knoflook 

Massaman Curry met kip, gamba’s of vegetarisch 
Smaakvolle bruine curry met aardappel, paprika, pinda’s, kaneel en steranijs 

Phad Prieuw Waan met kip, gamba’s of vegetarisch 
Gebakken groentes in een zoetzure saus met ananas (en cashewnoten + € 1,50) 

Phad Ka Prauw met rundgehakt of kipgehakt      
Gebakken Thaise basilicum met kousenband, knoflook en pepers in oestersaus 

Mango Curry met kip, gamba’s of vegetarisch 
Milde en fruitige curry met kokosmelk, aromatische kruiden en mango 

Thaise Kipsaté malse kip met huisgemaakte pindasaus 
Malse kipsaté (2 stokken) met huisgemaakte pindasaus, ananas en pinda’s 

Khai Jiao met kip, gamba’s of vegetarisch 
Thaise gebakken omelet met lichte groentes, kruiden en saus 

Green Curry met kip, gamba’s of vegetarisch      
Thaise groene curry met courgette, aubergine, kousenband en knoflook 

Penang Curry met kip, gamba’s of vegetarisch 
Milde rode curry met rode paprika, aubergine, rode ui, knoflook en citroengras 

 



 

 

Phad Thai is een wok gerecht met noedels, bij alle andere gerechten 
heb je de keuze uit gekookte witte rijst, gebakken rijst (nassie), 

gebakken rijstnoedels of gebakken rijstmihoen 

 
We serveren onze hoofdgerechten van 11.00 tot 20.00 uur 

T     m Yam 

 
Lunch € 8.90 

 
Sandwich Artar  

Vers afgebakken sandwich gecombineerd met een van de hoofdgerechten 
zonder rijst of noedels 

Thaise Paratha Wraps 
Versgebakken wraps gecombineerd met een van de hoofdgerechten zonder 

rijst of noedels 

Krokante Friet of Zoete Friet (+1.00) 
Versgebakken friet gecombineerd met een van de hoofdgerechten zonder rijst 

of noedels 

Thaise Uitsmijter 



 

 

Vers afgebakken sandwich met drie eieren, kaas, gegrilde kipfilet en salade  

Tosti Thai Style 
Vers afgebakken sandwich met kaas en gegrilde kipfilet en salade 

Zoete Paratha Wraps 
Vers afgebakken Thaise Paratha wraps (3 stuks) geserveerd met verschillende 

zoete toppings zoals ananas, honing, jam en gecondenseerde suikermelk 

 

We serveren onze lunch van 11.00 tot 16.00 uur 

Bijgerechten & Starters 
 

Gebakken Rijst, Noedels of Mihoen € 14.90 
Met groentes, spiegelei en keuze uit kipfilet, gamba’s of vegetarisch 

 

Traditionele Thaise Soepen € 7.90 
Tom Yam – fris zure soep met gamba’s, oesterzwammen en lente-ui  

Tom Kha - romige, gekruide kokosmelk soep met kipfilet en lente-ui 

Curry Soup - curry soep met citroengras, appel, gember en kipfilet 

 

Specialiteiten 
Thaise loempia’s € 1.60 per stuk of 4 stuks voor € 5.50 

Gekruide gamba spies met ui en vijf medium gamba’s € 5.90 

Thaise kipsaté met huisgemaakte pindasaus, ananas en kroepoek € 9.90 

Omelet met mango salade, gegrilde gamba’s en lente-uitjes € 10.90 

Luchtige omelet met kruiden, wortel en lente-uitjes € 5.90 



 

 

 

Verse Thaise Salades 
Rauwkostsalade met komkommer, pinda’s en gekookt ei € 6.50 

Puntpaprika salade met gegrilde courgette en ananas € 7.90  

Friszoete salade met gegrilde kipfilet en perzik € 8.50 

 

Krokante Friet € 3.90 - Zoete Friet € 4.90  
Krokante friet of friet van zoete aardappel met keuze uit diverse sauzen: 

 

Mayonaise € 1.50 

Truffel Mayonaise € 2.00 

Huisgemaakte Pindasaus € 2,50 

Speciaal Saus met lente-uitjes € 2.50 

Ketchup Saus € 1.50 

Curry Saus € 1.50 

Dessert 
IJsdessert met vers fruit en slagroom € 5.90 

Gefrituurde bananen met kokosrasp en honing € 6.50 

Banaan in zoete kokosmelk met limoen, kokosrasp en munt € 7.90 

Banana Split met vers fruit, roomijs, chocoladesaus en slagroom € 8.50 
 

Koude & Warme Dranken 
 

Limonades & Water € 3.00 / Specials € 3.50 
Coca Cola of Zero, Fanta Orange of Cassis, Chaudfontaine blauw of rood 

Specials: Tonic Water, Bitter Lemon, Red Bull, Chocomel of Maaza Mango 
 



 

 

Thai Milk Tea € 4.50 / Verse Jus de Orange € 4.00 
Originele Thaise melk thee (slagroom + € 1.00) / Jus de Orange (fruit + € 1.00) 

 

Thais of NL Bier € 4.00 
Chang, Singa of Heineken (ook in alcoholvrij) 

 

Flesje Wijn € 9.90 
Flesje rode, witte of rosé wijn (2 glazen) 

 

Koffies & Warme Chocomel 
Espresso € 2.50 / Double Espresso € 3.75 met schuimmelk+ € 1.00  

Classico Lungo € 3.00 / Americano € 3.50 / Flat White € 3.75 

Cappuccino € 3.50 / Latte Macchiato € 3.75  

Iced Cappuccino € 4.50 / Iced Latte Macchiato € 4.75 

Warme Chocomel € 3.75 met slagroom + € 1.00 
 

Thee / Munt Thee / Gember (munt) Tea / Iced Tea 

    Dammann thee € 2.75 / Verse munt thee € 3.50 / Verse gember thee € 3.75                        

Gember & munt thee € 4.00 / Iced Tea met frambozensiroop, citroen & munt € 4.90 

       Pot verse Chinese Jasmijn thee € 4.50 / Pot verse Rooibos cacao thee € 4.50
   


