
 

 
 

Naast verse groenten gebruiken onze Thaise koks veel verse kruiden als gember, knoflook, laos, koriander, 

citroengras, citroenblad en Thaise basilicum. Het op smaak brengen van de diverse gerechten gebeurt met 

ingrediënten als oestersaus, vissaus, kokosmelk, limoensap en palmsuiker. Zout gebruiken we nauwelijks 

en kunstmatige smaakstoffen worden niet gebruikt. Onze specialiteiten zijn diverse curry sausen die 

gecombineerd kunnen worden met tofu, vegan kipstuckjes, kip, biefstuk of garnalen. 

 4 stuks   8,25  4 stuks   7,45 
 8 stuks   5,40        15,95 (1/2/3 4x) 

 

 

) 

 

 

 

 11,95   
Typisch Thaise groene papaja salade in een dressing van limoen en palmsuiker met gedroogde garnalen 

13,95   
Gesneden ossenhaas met icebergsla, komkommer, uien en tomaten in een frisse pittige dressing 

 Romige en gekruide soep tofu 6,95 / kip 7,75 / garnalen 8,50

   Traditionele friszure soep tofu 6,95 / kip 7,75 / garnalen 8,50 

met honing, vanille-roomijs en slagroom   7,50 

 in kokosmelk   6,50  

 Strawberry Cheesecake ijs   4,95  

 Chocolate Fudge Brownie ijs   4,95 

 Thaise kleefrijst met Mango   8,50 

 

 

 

 4 stuks    9,85 

 4 stuks   10,75 

 4 stokjes   8,25 

 4 stokjes   8,25 

6,50 p.p. 
     (Thai loempia, viskoekje, saté kip) 

11,95 
Gevuld met reuzegarnalen, peen, komkommer, Iceberg sla, bosui, rettich 
en basilicum, geserveerd met Tamarindesaus. 



 

 
 

 tofu 16,25 /vegan kip 17,25 /kip 17,25 /biefstuk 18,25 /garnalen 20,25 
Een heerlijk roergebakken gerecht met bloemkool, broccoli, peen, ui en paprika 
 

 tofu 17,25/vegan kip 18,25 /kip 18,25 /biefstuk 19,25 /garnalen 21,25 
Heerlijke frisse en pittige groene curry met bloemkool, Thaise aubergines, kousenband, basilicum, 
peulen, kokosmelk en bamboescheuten  
  

tofu 16,25 /vegan kip 17,25 /kip 17,25 /biefstuk 18,25 /garnalen 20,25 
Milde romige curry met peulen, aardappels, kokosmelk en pinda’s 
 

tofu 15,95 /kip 16,95 /biefstuk 17,95 /garnalen 18,95 
Traditioneel Thais gerecht met gebakken noedels, pinda’s, taugé en prei 
 

  tofu 16,25 /vegan kip 17,25 /kip 17,25 /biefstuk 18,25 /garnalen 20,25               
Een milde, kruidige gele kerriesaus, met cashewnoten, aardappel, peultjes en kokosmelk  

tofu 16,25 /vegan kip 17,25 /kip 17,25 /biefstuk 18,25 /garnalen 20,25  
Bereid met komkommer, peulen, tomaten en ananas in zeer smakelijke zoetzure saus 

tofu 16,25 /vegan kip 17,25 /kip 17,25 /biefstuk 18,25 /garnalen 20,25 

Bereid in knoflook en zwarte pepersaus met kousenband, uien en peultjes 

tofu 16,50 /vegan kip 17,50 /kip 17,50 /biefstuk 18,50 /garnalen 20,50 
Heerlijke rode curry met bloemkool, Thaise aubergines, kousenband, basilicum, peulen, kokosmelk 
en bamboescheuten  

  21,50  
Gebakken witvisfilet met driesmakensaus: zuur, zoet en zoutig, afkomstig van de ingrediënten 
tamarinde, palmsuiker en vissaus. De saus bevat ui en paprika. Geserveerd op een bedje van sla. 
          

19,50   
Traditioneel Street Food met kip, basilicum, kousenband, ui, Spaanse peper, paprika en 
champignons. Lekker pittig!      

22,-   
Roergebakken biefstuk in pittig gekruide rode curry, met bamboe, kousenband, ui, Spaanse peper 
en basilicum.

 (kip/ basilicum) met friet en salade  17,25 

pittige lauwwarme kiptartaar met citroen, munt en koriander  17,25 

pittige lauwwarme varkenstartaar met citroen, munt en koriander  17,25 

 

 Hoofdgerechten worden geserveerd met witte Jasmijn rijst  
 Gebakken rijst i.p.v. witte rijst: 3,50   

 Gebakken noedels i.p.v. witte rijst: 3,50  
 

 

 

 Wij kunnen naar wens de pittigheid van de gerechten aanpassen. 
 Heeft u speciale dieetwensen of bent u ergens allergisch voor? Laat het ons weten. 
 Kijk op onze drankenkaart voor een lekker bier of wijntje, afgestemd op het eten! 

 

 

 


