
 

 

MENU 
Eat • Fresh • Food                                     

 

 

 

Tom Yam 
 
 

 

 

 

Lunch & Diner                                           
Authentic taste of Thailand 

 

We bezorgen vanaf € 30,- plus € 3,- bezorgkosten                                   

Bel 06 2 333 61 60 | 030 290 17 81  

Tevens afhalen en gezellig zitten op ons overdekte en zonnige 

terras plus voldoende gelegenheid voor binnen zitten 



 

 

Lunch 

 

Sandwich Artar  

Met gamba’s, kipfilet of vegetarisch € 6,90                                                                                                                                                                                               

 

Phad Thai | gebakken groentes in Phad Thai saus 

Phad Khing | gebakken gember met oesterzwammen 

Massaman Curry | diverse groentes in een romige curry                                                                                                                                                                                                                                                         

Phad Prieuw Waan | zoet zuur gebakken groentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Phad Ka Prao | rund-  of kipgehakt, Thaise basilicum + spiegelei                                                                                                                                          

Mango Curry | gebakken groentes met gember in fruitige curry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Spicy Chicken Saté | gemarineerde kippendij + pittige pindasaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Khai Jiao | luchtige omelet met gebakken groentes                                          

Thaise groene Curry | luchtige omelet                                                                                     

Penang rode Curry | luchtige omelet 
 

Thaise specialiteit geserveerd op een vers afgebakken broodje                                                                                                                   

 

Thaise Paratha Wraps (2 stuks) 

Met gamba’s, kipfilet of vegetarisch € 6,90 
 

Phad Thai | gebakken groentes in Phad Thais saus 

Phad Khing | gebakken gember met oesterzwammen 

Massaman Curry | diverse groentes in een romige curry                                                                                                                                                                                                                                                         

Phad Prieuw Waan | zoet zuur gebakken groentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Phad Ka Prao | rund-  of kipgehakt, Thaise basilicum + spiegelei                                                                                                                                          

Mango Curry | gebakken groentes met gember in fruitige curry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Spicy Chicken Saté | gemarineerde kippendij + pittige pindasaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Khai Jiao | luchtige omelet met gebakken groentes                                     

Thaise groene Curry | luchtige omelet                                                                                 

Penang rode Curry | luchtige omelet 
                                                                                                                                                                                                                                                                              

Twee heerlijke wraps met je eigen favoriete gerecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Thai High Tea Luxury Tower 

Thai High Tea 2 pers. € 25,- | 1 pers. € 12,90 

                                                                                                                                      

1 Pot Dammann thee (extra pot + € 3,-) | diverse smaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6 Paratha pannenkoeken (extra Paratha + € 1,50) | zoet + hartig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2 Gebakken bananen (extra banaan + € 2,50) | honing en kokos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4 Bollen kokos-ijs (extra bol + € 1,-) | slgaroom, saus en nootjes   

2 illy koffie naar keuze (iced koffie + € 1,50) | Baileys Cream  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Even samen of alleen genieten van een bijzondere lunch 



 

 

Lunch 

 

Thaiburger met Aziatische Salade + Portie Friet 

Versbereide Thaise hamburger met limoenmayonaise € 12,90 

 

Lichtpittige Thaise hamburger met limoen- mayonaise wordt 

geserveerd met een portie krokante friet en Aziatische salade 

 

Traditionele Thaise Soep € 6,90 

Tom Yam • fris zure soep met gamba’s en oesterzwammen                                                                                                    

Tom Kha • romige, gekruide soep met kokosmelk en malse kipfilet 

Thaise Curry soep met citroengras, gember en malse kipfilet 

 

Gebakken Rijst, Noedels of Mihoen + Spiegelei € 9,90 

Thaise gebakken rijst met groente • kipfilet, Vega of gamba’s                                                                                                                  

Thaise gebakken noedels met groente • kipfilet, Vega of gamba’s                                                 

Thaise gebakken mihoen met groente • kipfilet, Vega of gamba’s 

 

Thaise Omelet | Salade | Saté | Loempia 

Luchtige omelet + lente-uitjes en worteltjes € 4,90                                                                                                                                                                                                                                                     

Luchtige omelet + mangosalade met gamba’s € 8,90                                                                                                                                                                                                                               

Spicy Chicken Saté (2 stokken) • kippendijfilet € 7,90                                                             

Thaise loempia • kip, gamba of vegetarisch € 1,50 • 4 voor € 5,- 

 

Lichtpittige Thaise Salades  

Thai style rauwkostsalade + gekookt ei € 4,90                                                                                                                                                                                                                                                                         

Punpaprikasalade met ananas en gegrilde courgette € 5,90                                    

Friszoete salade met gebraden kipfilet en perzik € 6,90 

 

Krokante friet met Thaise Topping  

Met gamba’s, kipfilet of vegetarisch € 6,90 

Phad Thai | gebakken groentes in Phad Thai saus 

Phad Khing | gebakken gember met oesterzwammen 

Massaman Curry | diverse groentes in een romige curry                                                                                                                                                                                                                                                         

Phad Prieuw Waan | zoet zuur gebakken groentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Phad Ka Prao | rund-  of kipgehakt, Thaise basilicum + spiegelei                                                                                                                                          

Mango Curry | gebakken groentes met gember in fruitige curry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Spicy Chicken Saté | gemarineerde kippendij pittige pindasaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Khai Jiao | luchtige omelet met gebakken groentes 



 

 

Lunch 

 

Thaise Uitsmijter met Kaas, Gerookte Kipfilet en Salade  

Thaise uitsmijter op een Arter broodje belegd met drie gebakken 

eieren, belegen kaas, gerookte kipfilet en frisse salade € 8,90 

 

Portie Krokante Friet van Gele Piepers € 3,-  

Heerlijk krokante friet met keuze uit de volgende toppings: 

Truffel mayonaise + € 1,- American mayonaise + € 1,- Speciaal met 

curry/mayonaise/lente-uitjes + € 1,50 Huisgemaakte pindasaus met 

ananas/crushed pinda’s/gebakken uitjes + € 2,- Black & White + € 2,50 

 

Portie Krokante Friet van Zoete Aardappel € 4,- 

Heerlijk krokante friet met keuze uit de volgende toppings: 

Truffel mayonaise + € 1,- American mayonaise + € 1,- Speciaal met 

curry/mayonaise/lente-uitjes + € 1,50 Huisgemaakte pindasaus met 

ananas/crushed pinda’s/gebakken uitjes + € 2,- Black & White + € 2,50 

 

Thaise Paratha Wraps (3 stuks) met Zoet Beleg € 5,90  

Drie warme, vers afgebakken Thaise pannenkoeken geserveerd met 

zoet  beleg zoals abrikozen jam, suikermelk en honing met kokosrasp  

 

Wentelteefjes (3 stuks) met Seizoensfruit en Honing € 6,90  

Drie warme, vergebakken wentelteefjes geserveerd met vers 

seisoensfruit, basterdsuiker, chocoladesuas en bijenhoning  

 

Tostie Thai Style met Kaas en Gerookte Kipfilet € 7,90  

Vers geroosterde Arter sandwich met belegen kaas, gerookte kipfilet, 

frisse salade, koriander en een zoetpittige dressing  

 

Gebakken Groentes met Gamba’s, Kipfilet of Vegetrisch € 12,90 

Heerlijk versgebakken groentes zoals lente-ui, komkommer, paprika, 

geraspte wortel, annanas en cherry tomaatjes in een zoetzure saus 

geserveerd met een portie krokante friet van zoete aardappel 

 

 

 



 

 

Hoofdgerecht 

Gamba’s, kipfilet of vegetarisch € 12,90 

Geserveerd met (gebakken) rijst, noedels of mihoen                                                                                     

 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

         Phad Thai                                 Phad Khing        

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

       Massaman Curry                     Phad Prieuw Waan 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 Phad Ka Prao + Spiegelei                 Mango Curry        

 

        

  

     Spicy Chicken Saté             Khai Jiao luchtige Omelet  

 

 

 

 

    Thaise groene Curry                      Penang rode Curry   



 

 

Dessert 
 

Gefrituurde bananen met kokos en honing € 5,50                                                                                                                                                                                                                                                                     

Banaan in zoete kokosroom met kokosrasp € 6,50   

 

Dranken 

Thai Milk Tea                                                                                                             

Fresh Thai Milk Tea € 3,75                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fresh Thai Milk Tea + slagroom € 4,75 

Koude en Warme Drank                                                                         

Versgeperste Jus de Orange € 3,75                                                      

Warme Chocomel € 3,50 met Slagroom + € 1,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Blikjes limonade 33 cl € 2,-                                                                                                                                                                                       

Spa blauw of rood 0.50 l € 2,-                                                                                                                                                                          

Maaza 0.33 cl € 2,50                                                                                                                                                                                                                                                                       

Red Bull 250 ml € 2,50                                                                                                                                                      

Heineken blik 33 cl € 2,50                                                                                      

Thais bier Singha € 3,50                                                                                                                 

Thais bier Chang € 3,50 

illy Koffie                                                                                                             

Espresso € 2,25 / Dubbele Espresso € 3,25                                                                                            

Espresso Macchiato + melkschuim € 2,75                                                                  

Dubbele Espresso Macchiato + melkschuim € 3,75                      

Coffee Americano  € 3,25                                                                    

Coffee Flat White € 3,50                                                                                

Coffee Verkeerd € 3,50                                                                                     

Coffee Crazy Brown € 3,75                                                                                                                                                                

Classico Lungo € 3,25                                                                           

Latte Macchiato € 3,75 | Iced Latte € 4,75                                                                             

Cappuccino € 3,50 | Iced Cappuccino € 4,50                                                                              

Dammann Thee € 2,50                                                                                                                                                                      

Verse munt thee € 3,25                                                                                   

Verse gember thee € 3,50                                                                            

Verse gember/munt thee € 3,75                                                                                                                                                                                                                                                                               



 

 

Over Tom Yam 

 

Tom Yam is een lunchroom annex restaurant en is              

nieuw geopend op donderdag 1 april 2021 

 

In de keuken van Tom Yam 

 

 

Wij koken en bakken uitsluitend (met) natuurlijke 

producten zoals verse groentes, gamba’s en kipfilet en 

doen dat in zonnebloemolie net als wij ook in onze frituur 

gebruiken voor o.a. de versbereide loempia’s en friet. 

 

Iedere klant is koning en bepaalt zelf of het gerecht of 

de lunch pittig is of niet, maar medium pittig kan 

natuurlijk ook en sowieso kan er naast het gerecht of 

lunch een bakje gemalen Thaise pepers worden 

geserveerd of de bekende Prik Nam Pla! 

 

Bij Tom Yam kun je elke dag rekenen op vers bereide 

producten, ook de overheerlijke lichtpittige sate van 

kippendij maken wij helemaal zelf tot op de stok inclusief 

de pindasuas met verse stukjes pinda en ananas! 

 

Voor een overheerlijke lunch en diner ben je bij Tom 

Yam aan het juiste adres, denk verder aan onze 

wereldbekende nummer 1 top koffies van illy en 

Dammann thee in 8 verschillende smaken. 

  

Bij Tom Yam kun je gerechten bestellen, telefonisch 

maar natuurlijk ook gewoon bij ons in de winkel of kom 

gezellig binnen of buiten zitten op ons zonnige terras! 



 

 

Openingstijden 

 

Dinsdag t/m zaterdag van 12.00 tot 20.00 uur 

Maandags open voor afhaal en bezorgen                                                                            

Zondags gesloten 

 

 

Vakanties 2022 

 

Gesloten wegens voorjaarsvakantie 

Vanaf maandag 28 februari tot maandag 7 maart 

 

 Gesloten wegens meivakantie 

Vanaf maandag 2 mei tot maandag 9 mei 

 

Gesloten wegens zomervakantie  

Vanaf maandag 25 juli tot maandag 22 augustus 

 

Gesloten wegens herfstvakantie  

Vanaf maandag 24 oktober tot maandag 31 oktober 

 

Gesloten wegens kerstvakantie  

Vanaf maandag 26 december tot maandag 2 januari 

 

 

Kijk voor meer informatie op onze website: 

www.tomyam.eu 

 

Eat • Fresh • Food 

 

Hogeweg Passage | 1e Hogeweg 22P | 3701 HL Zeist     

Telefoon 030 290 17 81 | Mobiel 06 2 333 61 60 


