
KIN KHAO 
LUNCH €27pp 
Hoofdgerecht + dessert of koffie / thee 

 
Khao Soi Gai 
ข้าวซอยไก่  B 
kip-currybouillon op de wijze uit het Noorden, eiernoedels, 
mosterd-augurken, sjalotten, koriander, limoen 

 

Khao Mun Gai ‘Chicken rice’ 
ข้าวมนัไก่ 
gepocheerde kip, komkommer, koriander, zoete zwarte 
sojasaus en onze geheime pikante bonen- en gembersaus 
geserveerd met kippenbouillon 

 

Moo Pad Prik Gaeng 
หมูผดัพริกแกง BB 
varkensvlees, currypasta op de wijze uit het Zuiden, 
sperziebonen, kaffir limoenblaadjes, Thaise basilicum en 
gebakken ei als bijgerecht 

 
Pad Krapao Seafood 
ผดักระเพราทะเล BB (+€3) 
gemengde zeevruchten, knoflook en chili, Thaise heilige 
basilicum geserveerd met rijst, gebakken ei en Prik Nam 
Plaa (vissaus en chili) 

 
Pad Kraphao Tofu 
ผดักะเพราเต้าหู้ BB 
tofoe, Thaise heilige basilicum, chili, knoflook, sojasaus, 
suiker, champignonsaus 

 
 

I-Team 
Een bolletje van ons zelfgemaakte kokosijs 
of mangosorbet 

OF 
 

espresso lungo / ristretto / Engelse zwarte, 
groene of gember-citroengrasthee 

 

 

 



FRISDRANKEN 
Ice Tea (Lipton) 

Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Fanta 

Fles water (plat / bruisend) 

Vittel 25cl (plat water) 

San Pellegrino 25cl (bruisend water) 

Huisgemaakte Thaise 

Gember-Citroengras Ice tea 

ROSÉ WIJN 
Les Croisières Rosé (Grenache & Syrah) 
(Frankrijk) - 2020 

25cl 

2.50 

2.90 

0.5l 1l 

5.50 26 

In de regio van Beziers vindt men de beste grenache en syrah 
druiven om deze rosé wijn van te maken. Aroma’s van kruisbes, 
kers, framboos en een vleugje kruiden. 

4.50 

3 

3 WITTE WIJN 
Le Bottle, Sauvignon Blanc 
Pays d’oc (Frankrijk) - 2021 

5.50 26 
3.75 

Deze wijn zal u verrassen met de intensiteit van rijp exotisch fruit, 
gekonfijte citrus, grapefruit en citroenschil. Haar zachtheid en 
volheid maakt een evenwichtige wijn met een zachte nasmaak. BUBBELS 

Cava Querena, Sparkling Rosé, Garnacha 
Brut Rosado, Valencia (Spanje) 

Rebuli, Prosecco DOC Treviso, 
Brut, Veneto (Italië) 

6.50 35 
Kirrihill ‘The Entertainer’ - Chardonnay 
(Australië) - 2019 

6 28 

Droge witte wijn met veel zacht fruit, zoals ananas en perzik 
alsook een vleugje witte bloesem en walnoot. Milde, fluwelige en 
boterige afdronk. 

7 36 

Champagne, Louis de Sacy - Originel, 
Brut (Frankrijk) 

28 
55 

Fles 0.375L 

Fles 0.75L 
Landhaus Mayer - Grüner Veltliner 
(Oostenrijk) - 2021 

6.50 35 

Delicate aroma’s van groene appel, pompelmoes, witte peper 
en een vleugje kruiden. In de mond openbaart hij zich als een 
levendig en fris karakter. Fijne kruiden en specerijen. BIEREN 

Singha (33cl - 5%) 

Brugs Tarwe Wit (25cl - 4.8%) 

Duvel (33cl - 8.5%) 

Westmalle Trappist Dubbel (33cl - 7%) 

Karmeliet Tripel (33cl - 8.4%) 

Chimay blauw (33cl - 9 %) 

4.25 

3.50 

4.75 

4.90 

4.90 

5.75 

Viognier, “Réserve Spéciale” 
Gérard Bertrand (Frankrijk) - 2020 
Het is een volle wijn met toetsen van kamperfoelie, 
oranjebloesem, rijpe peren, abrikozen en citrus. 

7 40 

RODE WIJN 
Toro D’Oro - Cabernet Sauvignon 
(Chili) - 2021 

5.50 26 

WARME DRANKEN 
Koffie (Espresso lungo) 

Espresso ristretto 

Deca (Bio & Fair trade) 

Groene thee (Bio & Fair trade) 

Zwarte thee (English Breakfast) 

Verse muntthee (infusie) 

Thaise Gember-Citroengras thee (Bio) 

Intense neus van aardbei, framboos en een vleugje cacao. 
Aangenaam en levendig in de mond met een goed gebalanceerde 
afdronk. 2.80 

2.80 

2.80 

2.90 

2.90 

3.20 

3.75 

Pinot Noir, Buis d’Aps, 
IGP d’Ardèche (Frankrijk) - 2019/2020 

6 28 

Deze elegante wijn met aroma’s van rijp fruit en kruidige toetsen, 
smaakt zijdezacht en zijn tannine is licht houtachtig. 

Arte Noble - Carménère 
(Chili) - 2019 

6.50 35 

Zeer expressieve neus met hints van bramen, mokka en gerookte 
tonen. Fluweelzachte structuur met een sappige, frisse smaak en 
noties van geroosterde rode paprika. 

Epicure - Primitivo di Manduria 
(Italië) - 2020 

7 40 

Intense neus van zwart fruit, teer en pepernoten. Weelderig 
mondgevoel met zeer zachte tannine en beperkte aciditeit. 

 
 


