
MENU 
Sawasdee!

Thaise mensen bestellen graag veel gerechten en zetten ze in het midden van de tafel, alsof ze een klein feestje houden. Iedereen zit samen met een bordje rijst en begint met het eten te delen.
In elk gerecht liggen lepels. Iedereen neemt wat hij/zij wil, legt het op zijn bord en eet het op met wat rijst. Zo wordt eten een leuk ritueel.

De menu’s bieden een totaalbeleving van de fijne Thaise keuken, een subtiele balans tussen zout, zoet, zuur en bitter, maar ook de pittigheid van de chili’s, van licht pittig tot echt Thais pittig. 
De Chef kookt alle gerechten à la minute met verse ingrediënten. Vers koken kost wat meer tijd, we danken u dan ook voor uw begrip.

Heeft u een allergie of vragen over allergenen? Meld het ons of vraag aan één van onze medewerkers wat wij voor u kunnen betekenen.
De menu’s zijn steeds per tafel vanaf 2 personen. De samenstelling van de producten kan veranderen. 



KIN KHAO 
EXPERIENCE MENU  €55pp

Gai Saté
(kip saté) สะเต๊ะไก่
gemarineerde kip, gegrild op bamboeprikkers, nam chim saté (huisgemaakte 
pindasaus), sjalot, groene ‘spur’ chili en ingelegde komkommer
+

Thod Mun Kung
(shrimp cakes) ทอดมันกุ้ง
gefrituurde pasteitjes van gemalen (black tiger) garnalen en varkensvlees met een 
zoete chili dipsaus
+

Som Tum BBB
(papaya salad) ส้มตำ�
groene verse papaja, chili, limoen, vissaus, palm suiker, groene boontjes, 
kerstomaten en pindanoten 

OF

Yam Thua Fak Yao BB 
(salade van sperzieboontjes en (black tiger) scampi) ยำ�ถ่ัวฝักย�ว 
sperzieboontjes, (black tiger) scampi, varkensgehakt, chili pasta, palm suiker, 
tamarind pasta, vissaus, limoen, geroosterde kokosnoot, knapperige ui, kokosmelk, 
chili, gekookt ei, pinda

Kaeng Phanaeng Goong BB
(Phanaeng curry met (black tiger) scampi) พะแนงกุ้ง

+

Pad Kraphao Ped / Nuea BBB
(eendeborst filet of rundsvlees entrecote met Thaise basilicum in de wok) ผัด
กระเพร�เป็ด / เนื้อ
eendeborst filet of rundsvlees entrecote met Thaise heilige basilicum, chili, look, 
sojasaus, suiker, oestersaus

OF

Nuea Pad Nam Man Hoy
(rundvlees in de wok met oestersaus) เนื้อผัดน้ำ�มันหอย
rundvlees - entrecote (black angus) met oestersaus in de wok, soja saus, suiker, 
witte peper, knoflook, seizoen groenten

OF

Chef’s special of the day
+

Pad Pak
(seizoen groenten in de wok) ผัดผักรวม
seizoen groenten, lichte sojasaus en look

Dessert

KIN KHAO 
CHOICE MENU VEGAN  €40pp

Por Pia Sod
(fresh salad rolls) ปอเป๊ียะผักสด
sla, komkommer, wortel, paprika, mango, munt, koriander, 
rijst-noedels in rijstpapier gerold, tamarinde en pinda-dipsaus 
+

Som Tum BBB
(papaya salad) ส้มตำ�
groene verse papaja, chili, limoen, zout, palm suiker, 
groene boontjes, kerstomaten en pindanoten 

Kaeng Massaman Fak Tong
(Massaman-curry met pompoen) แกงมัสมั่นฟักทอง
Massaman-currypasta, kokosmelk, pompoen, zoete aardappel, 
geroosterde pindanoten, lichte sojasaus, palmsuiker en knapperige sjalot
+

Pad Kraphao Tofu BBB
(tofoe met Thaise basilicum en chili in de wok) ผัดกะเพร�เต้�หู้
tofoe, Thaise heilige basilicum, chili, knoflook, sojasaus, 
suiker, champignonsaus
+

Pad Pak
(seizoen groenten in de wok) ผัดผักรวม
seizoen groenten, lichte sojasaus en look

Dessert

KIN KHAO 
CHOICE MENU  €45pp

Gai Saté
(kip saté) สะเต๊ะไก่

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

Thod Mun Goong
(shrimp cakes) ทอดมันกุ้ง

gefrituurde pasteitjes van gemalen (black tiger) garnalen
en varkensvlees met een zoete chili dipsaus
+

Larb Moo BB
(pikante Thaise kruiden salade met varkensvlees) ล�บหมู

varkensgehakt, Thaise kruiden, chili, gemalen geroosterde rijst, limoensap, vissaus 

OF

Plah Pla Muek BBB
(pittige calamari salade) พล่�ปล�หมึก
inktvis met een pittige zeevruchtensaus, Thaise kruiden, koriander, chili

Kaeng Phanaeng Goong BB
(Phanaeng curry met (black tiger) scampi) พะแนงกุ้ง

+

Pad Bok Soi Moo Gorb B
(knapperig buikspek BRASVAR met paksoi in de wok) ผัดบ๊อกฉ่อยหมูกรอบ
buikspek, knoflook, sojasaus, ‘spur’ chili, oestersaus, suiker en paksoi

OF

Gai Pad Med Mamuang B
(kip met cashewnoten in de wok) ไก่ผัดเม็ดมะม่วง 

 kip, lente-ui, gember, sojasaus, oestersaus, suiker, champignons, knoflook, 
chili pasta, gebakken chili en cashewnoten

OF

Chef’s special of the day
+

Pad Pak
(seizoen groenten in de wok) ผัดผักรวม
seizoen groenten, lichte sojasaus en look

Dessert


