
DRANKEN / เครื่องด่ืม 
 

BIEREN  
• Singha (33cl - 5%)         3,75  

 

Noedels / กินเส้น 

• Pad Thai ผดัไทย                                                                                                                                                                     

rijstnoedels in de wok, vissaus, tamarindepulp, tofoe, palmsuiker, pindanoten, ei, rode sjalot, 
sojascheuten en bieslook (krui-chai) 

kip                     18 
garnalen           19 
 

 

Vlees / กินเน้ือ 

• Gai & Moo Saté (kip en varkens saté) ไก่และหมสูะเต๊ะ                                  14 

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

klein 

• Larb Moo (pikante Thaise kruiden salade met varkensvlees) ลาบหมู, BB   15 

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

klein 

• Gai Pad Med Mamuang (kip met cashewnoten in de wok) ไก่ผดัเมด็มะม่วง  B            20 

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

• Pad Kraphao Gai (kip met Thaise basilicum in de wok) ผดักะเพราไก่ BBB                             19       

kippengehakt met Thaise heilige basilicum, chili, look, sojasaus, suiker, oestersaus en jasmijnrijst 
gegarneerd met een spiegelei  

• Pad Bok Soi Moo Gorb (knapperig buikspek met paksoi in de wok) ผดับอ๊กฉ่อยหมูกรอบ B    20 

buikspek, knoflook, sojasaus, ‘spur’ chili, oestersaus, suiker en paksoi 

• Neua Pad Prik (rundvlees in de wok met chilipeper) เน้ือผดัพริก BBB              28 

rundvlees - entrecote met chilipeper, knoflook, basilicum, groene bonen, bamboescheuten, jonge 
Thaise aubergine en kaffir limoen blaadjes, verse groene peper   



 

Vis en Zeevruchten / กินป ูกินปลา 

• Som Tum (papaya salad) ส้มตาํ BBB          15 

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

klein 

• Plah Pla Muek (pittige calamari salade) พล่าปลาหมกึ BBB     15 

inktvis met een pittige zeevruchtensaus, Thaise kruiden, koriander, chili 

klein 

• Tom Yam Thalay (pikante Thaise vis- en zeevruchtensoep) ต้มยาํทะเล BB   23              
Vvis, scampi, inktvis, citroengras, kaffirlimoen blaadjes, koriander, galanga, ui, lente-ui, champignons, 
chili pasta, geëvaporeerde melk, vissaus en limoensap  

• Pad Kraphao Thalay (zeevruchten met Thaise basilicum in de wok) ผดักะเพราทะเล BB 23 
zeevruchten (scampi, inktvis, mosselen), Thaise heilige basilicum, chili, look, sojasaus, suiker, 
oestersaus en jasmijnrijst gegarneerd met komkommer en een spiegelei 

 

Curry / กินแกง 

• Kaeng Kiew Whan Gai (groene curry met kip) แกงเขียวหวานไก่ BBB                 20   

groene currypasta, kokosmelk, kip, vissaus, palmsuiker, seizoen groenten, jonge Thaise aubergine, 
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 กินผกั 

• Por Pia Sod (fresh salad rolls) ปอเป๊ียะผกัสด       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) ผดัผกัรวม      16   

seizoen groenten, champignons, lichte sojasaus, look en cashewnoten 

• Kiew Whan Tao Hu (groene curry met tofoe) แกงเขียวหวานเต้าหู้ BBB    19 

groene currypasta, kokosmelk, Thaise baby aubergine, tofoe, groenten, sojasaus, palmsuiker en 
Thaise basilicum 

• Kang Massaman Fake Tong (Massaman-curry met pompoen) แกงมสัมัน่ฟักทอง                        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         19 
rode Phanaeng-currypasta, kokosmelk, tofoe, kaffirlimoenblaadjes, Thaise zoete basilicum en 
palmsuiker  
 

DESSERTS 
• Mango Sticky Rice ขา้วเหนียวมะมว่ง                                                                                     10       
kleefrijst, kokosmelk, palmsuiker, verse mango, kokossaus  


