KIN KHAO
CHOICE MENU €45pp

KIN KHAO
EXPERIENCE MENU

Gai Saté สะเต๊ะไก่

Gai Saté สะเต๊ะไก่

+

+

Thod Mun Goong ทอดมันกุ้ง

Thod Mun Goong ทอดมันกุ้ง

+

+

Larb Moo ลาบหม BB

Som Tum ส้มตำ� BBB

gemarineerde en gegrilde kip op bamboeprikkers met
een huisgemaakte pinda saus en komkommer salade

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

pikante Thaise kruidensalade met varkensvlees

OF

Plah Pla Muek พล่าปลาหมึก BBB
pikante Thaise kruidensalade met inktvis

€55pp

gemarineerde en gegrilde kip op bamboeprikkers met
een huisgemaakte pinda saus en komkommer salade

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

pikante Thaise salade van groene verse papaya
en pindanoten

OF

Yam Thua Fak Yao ยำ�ถัว่ ฝักยาว BB

pittige Thaise kruidensalade met (black tiger) scampi,
varkensgehakt, geroosterde kokosnoot, gekookt ei en
pindanoten

Kaeng Phanaeng Goong พะแนงกุ้ง BB

Phanaeng curry met (black tiger) scampi

OF

Kaeng Phanaeng Goong พะแนงกุ้ง BB

Chuchi Pla Salmon

OF

ฉู่ฉี่ปลาแซลมอล BB
zalm, rode curry, kokosmelk, vissaus, palmsuiker, kaffir
limoen, Thaise zoete basilicum, chili

Phanaeng curry met (black tiger) scampi

Chuchi Pla Salmon

ฉู่ฉี่ปลาแซลมอล BB
zalm, rode curry, kokosmelk, vissaus, palmsuiker, kaffir
limoen, Thaise zoete basilicum, chili

+

Pad Bok Soi B
/ Pad Khraphao Moo Gorb BB
ผัดบ๊อกฉ่อยหมูกรอบ

knapperig BRASVAR buikspek in de wok met paksoy
/ Thaise basilicum en chili

OF

Gai Pad Med Mamuang ไก่ผดั เม็ดมะม่วง B

+

Pad Kraphao Nuea ผัดกระเพราเนือ้ BBB

rundsvlees-entrecote met Thaise heilige basilicum, chili,
look, sojasaus, suiker, oestersaus

OF

Nuea Pad Nam Man Hoy เนื้อผัดน้ำ�มันหอย

kip in de wok met seizoensgroenten, verse gember
en cashewnoten

rundvlees-entrecote (black angus) met oestersaus in
de wok, sojasaus, suiker, witte peper, knoflook, seizoen
groenten

Dessert

Dessert

KIN KHAO
VEGAN MENU

€45pp

Tofu Saté สะเต๊ะเต้าหู้

gegrilde tofu op bamboeprikkers met een huisgemaakte
pindasaus en komkommersalade

+

Thod Mun Khao Phod ทอดมันข้าวโพด

gefrituurde mais koekjes met huisgemaakte rode curry
pasta, Thaise kruiden en zoete chili saus

+

Som Tum ส้มตำ�า BBB

groene verse papaja, chili, limoen, zout, palmsuiker,
groene boontjes, kerstomaten en pindanoten

Kaeng Kua Hed แกงคัว่ เห็ดรวม BB

Curry op de wijze uit het Zuiden met champignons,
jonge groene peper, kokosmelk en Thaise kruiden

+

Pad Ma Kua Toa Hu ผัดมะเขือเต้าหู้ BB
aubergine, tofu, knoflook, chili en Thaise zoete
basilicum in de wok

OF

Fak Thong Pad Khai ฟักทองผัดไข่

pompoen, ei, knoflook, koriander en witte peper
in de wok (vegetarisch)

+

Dessert

