KIN KHAO – THAI EATERY
AFHAAL MENU
Bestellen enkel de dag zélf, vóór 17uur via email naar gent@kinkhao.be of
sms / whatsapp naar 0468/105959, u krijgt dan z.s.m. een bevestiging.
(Gelieve er rekening mee te houden dat vooral vrijdag en zaterdag zeer druk zijn en dus best zo
vroeg mogelijk bestellen).

• Plah Pla Muek (pittige calamari salade) พล่าปลาหมึก BB

15

inktvis met een pittige zeevruchtensaus, komkommer, kerstomaat, Thaise kruiden, koriander,
citroengras en chili

klein

• Som Tum (papaya salad) ส้มตํา BB

15

groene verse papaja, chili, limoen, vissaus, palm suiker, groene boontjes, kerstomaten en pindanoten

Klein

• Gai & Moo Saté (kip en varkens saté) ไก่และหมูสะเต๊ะ

14

gemarineerde kip en varkensvlees, gegrild op bamboeprikkers (4 stukjes), nam chim saté
(huisgemaakte pindasaus), sjalot, groene ‘spur’ chili en ingelegde komkommer

klein

• Gai Pad Med Mamuang (kip met cashewnoten in de wok) ไก่ผด
ั เม็ดมะม่วง B

20

kip, lente-ui, gember, sojasaus, oestersaus, suiker, champignons, knoflook, chili pasta, gebakken chili
en cashewnoten
• Pad Bok Soi Moo Gorb (knapperig buikspek met paksoi in de wok) ผัดบ๊อกฉ่ อยหมูกรอบ B

20

buikspek, knoflook, sojasaus, ‘spur’ chili, oestersaus, suiker en paksoi
• Pad Kraphao Gai (kip met Thaise basilicum in de wok) ผัดกะเพราไก่ BBB

19

kippengehakt met Thaise heilige basilicum, chili, look, sojasaus, suiker, oestersaus en jasmijnrijst
gegarneerd met een spiegelei
• Neua Pad Prik (rundvlees in de wok met chilipeper) เนื้ อผัดพริ ก BB

28

rundvlees - entrecote met chilipeper, knoflook, basilicum, groene bonen, bamboescheuten, jonge
Thaise aubergine en kaffir limoen blaadjes, verse groene peper
• Pad Kraphao Thalay (zeevruchten met Thaise basilicum in de wok) ผัดกะเพราทะเล BB
zeevruchten (scampi, inktvis, mosselen), Thaise heilige basilicum, chili, look, sojasaus, suiker,
oestersaus en jasmijnrijst gegarneerd met komkommer en een spiegelei

23

• Tom Yam Thalay (pikante Thaise vis- en zeevruchtensoep) ต้มยําทะเล BB

23

pittige soep van vis, scampi, inktvis, mosselen, citroengras, kaffir limoen blaadjes, koriander,
galanga, ui, lente-ui, champignons, chili pasta, geëvaporeerde melk, vissaus en limoensap
Vpi

Curry / กิ นแกง
• Kaeng Kiew Whan Gai (groene curry met kip) แกงเขียวหวานไก่ BBB

20

groene currypasta, kokosmelk, kip, vissaus, palmsuiker, seizoen groenten, kaffirlimoen, Thaise zoete
basilicum en gember
• Kaeng Phanaeng Gai (Phanaeng curry met kip) พะแนงไก่ BB
20
rode Phanaeng-currypasta, kokosmelk, kip, kaffirlimoenblaadjes, Thaise zoete basilicum, vissaus en
palmsuiker
• Kaeng Phanaeng Goong (Phanaeng curry met scampi) พะแนงกุ้ง BB
22
rode Phanaeng-currypasta, kokosmelk, scampi, kaffirlimoenblaadjes, Thaise zoete basilicum, vissaus
en palmsuiker

Vegan / vegetarisch กิ นผัก
• Por Pia Sod (fresh salad rolls) ปอเปี๊ ยะผักสด

9,50

sla, komkommer, wortel, paprika, mango, munt, koriander, rijstnoedels in rijstpapier gerold,
tamarinde en pindadipsaus (2 stukjes)

Klein
• Pad Pak (seizoen groenten in de wok) ผัดผักรวม
seizoen groenten, champignons, lichte sojasaus, look en cashewnoten

16

• Kiew Whan Tao Hu (groene curry met tofoe) แกงเขียวหวานเต้าหู้ BBB

19

groene currypasta, kokosmelk, tofoe, groenten, sojasaus, palmsuiker en Thaise basilicum
• Kang Massaman Fak Tong (Massaman-curry met pompoen) แกงมัสมั ่นฟั กทอง

19

Massaman-currypasta, kokosmelk, pompoen, zoete aardappel, geroosterde pindanoten, lichte
sojasaus, palmsuiker en knapperige sjalot
• Kaeng Phanaeng Tao Hu (Phanaeng curry met tofoe) พะแนงเต้าหู้ BB
rode Phanaeng-currypasta, kokosmelk, tofoe, kaffirlimoenblaadjes, Thaise zoete basilicum en
palmsuiker

19

DESSERT
• Mango Sticky Rice ข้าวเหนี ยวมะม่วง
kleefrijst, kokosmelk, palmsuiker, verse mango, kokossaus

10

DRANKEN / เครื่องดื่ม
BIEREN
•

Singha (33cl - 5%)

3,75

WIJN
BUBBELS
• Pink Elephant, Sparkling Rosé (Spanje)
De combinatie van Viura en Tempranillo geven aan deze jonge wijn een levendige uitstraling,
fraîcheur en aroma's van aardbei. Perfect bij Thaise, zomerse gerechten, salades en fruitdesserts.
Fles
26

WITTE WIJN
• Touraine Sauvignon "Les Parcelles", Paul Buisse (Frankrijk) 2016
In deze wijn vinden we aroma's van citrus, lenteperzik, cassis en vlierbes terug en heeft bovendien een
mooie frisse afdronk.
Fles
26
• Grüner Veltliner "Ried Stangl", Weingut Weixelbaum (Oostenrijk) 2018
Deze grüner veltliner wordt op een zeer natuurlijke manier geteeld. De aroma's van de druif laten zich
kenmerken door een jonge, frisse en vegetale toets op een kruidige afdronk.
Fles
35

RODE WIJN
• Pinot Noir, Buis d'Aps, IGP d'Ardèche (Frakrijk) 2018
Buis d'Aps, een plaats in de gemeente Alba la Romaine, heeft een terroir van klei en kalk,
op hellingen waar pinot noir perfect gedijt. Deze elegante wijn met aroma’s van rijp fruit en
kruidige toetsen, smaakt zijdezacht en zijn tannine is licht houtachtig.
Fles

28

• Carménère "Estate Series", Errazuriz (Chile) 2016/2018
Samengesteld uit 89% carmenère, 9% petite syrah en 2% tempranillo. De druiven komen van de Vallei
van Aconcagua waar er een Mediterraan klimaat heerst. De wijn vertoont aroma’s van zwart fruit,
vijgen en een toets van muskaatnoot en peper.
Fles
35

