Snacks

Salades

Po Pia Kai €6,50

Kip loempia's met sweet chili saus

Som Tam €15,00

Po Pia Pak €6,50

Papaya Salade met groene papaya, wortel, rode chili, tomaten,
knoflook, kousenband, pinda's, garnalen & SomTam dressing

Vega loempia's met sweet chili saus

Yum Salmon €11,50

Thaise viskoekjes met sweet chili saus

Gegrilde zalm salade met ui, komkommer, tomaten,
munt, koriander & SomTam dressing

Kung phad €7,00

Yum Neua Yang €13,50

Gefrituurde vlinder garnalen met sweet chili saus

Gegrilde beef salade met ui, komkommer, tomaten,
munt, koriander & SomTam dressing

Tod Man Pla €7,50

Peek Gai Tod €9,00

Gefrituurde kippenvleugeltjes met sriracha mayonaise
GRilled beef sandwich €6,00

Stokbrood met gegrilde beef
Keiyw Thai Chicken Dumpling €8,00

Gebakken kip pasteitjes met chili azijndressing

Yam Naem Kao Tod €12,50

Lauwwarme rijstsalade met gemarineerd varkensgehakt,
bosui, paprika, koriander, gember, ui, pinda's vissaus & limoensap
Salade van kipgehakt met rode pepers, crunchy rijstkorrels,
bosui, koriander, munt & little gem

Gegrilde beef saté 3x met saté saus

Tom Ka Kai €6,50

Kaeng Pkieuw Kai €14,70

Thaise kokos soep met kip, ui, kool,
champignons & koriander

Groene Curry Stew met kip, babymais, bamboo, aubergine, paprika &
kokosmelk. Geserveerd met witte rijst.

Thaise kokos soep met tofu, ui, kool,
champignons & koriander

(ook verkrijgbaar met tofu €13.70, kip €14.70 of
garnalen €17.70)

Pad KRapao Nua €15,70

Gewokt rundergehakt met chili, knoflook, Thaise basilicum &
kousenband in een lichte sojasaus. Geserveerd met Thaise
basilicum.
(also available with tofu €13.70, minced chicken €14.70 or
prawns €17.70)
Gang Garee Koeng €17,70

Hoofdgerechten: Chef's Specials

Tom Ka Dauhu €6,50

Gewokte beef in zwarte pepersaus met ui, paprika &
groene peperkorrels. Geserveerd met witte rijst.

Laab Kai €11,50

Beef satay €7,50

Soepen

Pad Prikthai Dum Nua €15,70

(ook te verkrijgen met tofu €13.70, beef €15.70, garnalen €17.70, of
visfilet €15.70)

Gele curry met garnalen, rode chili, vissaus, tomaten, bosui &
koriander. Geserveerd met witte rijst.
(ook verkrijgbaar met tofu €13.70, beef €15.70, garnalen
€17.70, geroosterde eend €16.70, varkensbuik €16.70 of
vis filet €15.70)

Sweet Sour Kai €14,70

Gewokte kip in zoetzure saus met paprika, ui & ananas.
Geserveerd met witte rijst.

Kaeng Ped Kai €14,70
Tom Yam Dauhu €6,50

Thaise friszure soep met tofu, ui, tomaat,
champignons & koriander
Tom Yam Koeng €7,50

Thaise friszure soep met garnalen, ui, tomaat,
champignons & koriander

Rode Curry Stew met kip, babymais, bamboo, aubergine, paprika &
kokosmelk. Geserveerd met witte rijst.
(ook te verkrijgen met tofu €13.70, beef €15.70, garnalen €17.70, of
visfilet €15.70)
Cashew Kai €14,70

Gewokte kip met cashewnoten, paprika, ui, bosui & broccoli.
Geserveerd met witte rijst.
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ook te verkrijgen met tofu €13.70, beef €15.70, garnalen €17.70, of
visfilet €15.70)

(ook verkrijgbaar met tofu €13.70, beef €15.70,garnalen
€17.70, geroosterde eend €16.70, varkensbuik €16.70 of
vis filet €15.70)
Deze gerechten zijn ook verkrijgbaar met gebakken rijst
(+€1,25), eiernoedels (+€1,25), rijstnoedels (+€1,25) of
knoflook boter spaghetti (+€1,75) in plaats van witte rijst

Onze chef kan deze gerechten 100% vegetarisch
bereiden, vraag onze collega's naar de opties.

Pad Thai Kai €12,95

Chili Garlic Softshell crab €19,00

Gewokte rijstnoedels met tamarinde, kip, tofu, taugé, pinda's
& bosui.

Gefrituurde softshell krab met chili & knoflook.

(ook verkrijgbaar met alleen tofu €11,95)

(ook verkrijgbaar met witte rijst €13.70, gebakken rijst
€14.95,gebakken eiernoedels €14.95 of knoflook boter
spaghetti €15.45)

Pad Kee Mao Nua €13,95

Gewokte rijstnoedels met groenten & beef.
(ook verkrijgbaar met tofu €11.95, kip €12.95, garnalen €15.95,
geroosterde eend €14.95 of varkensbuik €14.95)

Gebakken rijst met garnalen.

Kies 1 hoofdgerecht + 1 bijgerecht voor €12,50
Elke dag beschikbaar tussen 12.00-16.00.

verse kip salades
Shredded Sesame Chicken €13,50

Kip salade (koud) met komkommer, wortel & sesam dressing.
(ook verkrijgbaar met witte rijst €13.70, gebakken rijst
€14.95, gebakken eiernoedels €14.95)

Khao Pad Goong €15,50

Aroy's Lunch deal €12,50

Khao Pad Kana Pla Kem €12,50

Shredded Szechuan Chicken €13,50

Gebakken rijst met zoute zalm.

Kip salade (koud) met komkommer, wortel, szechuan pepers
& huisgemaakte dressing.

Hoofdgerecht
Kaeng Pkieuw Kai/Dauhu

Groene curry met kip of tofu, babymais,
bamboe, aubergine, paprika & kokosmelk.
Geserveerd met witte rijst.
Kaeng Ped Kai/Dauhu

Khao Pad Sapparaot Kai €14,50

Gebakken rijst met ananas, kerrie kruiden, kip & cashewnoten.

HOOFDGERECHTEN - fusion

(ook verkrijgbaar met witte rijst €13.70, gebakken rijst
€14.95, gebakken eiernoedels €14.95)

Noedel soepen

Crying Tiger Menu €19,50

Beef steak met Crying tiger saus, zoete aardappel friet &
rauwkost.

Guay Tiew Gai Cheek €12,50

Rijstnoedel soep met kip in huisgemaakte bouillon.

Rode curry met kip of tofu, babymais,
bamboe, aubergine, paprika & kokosmelk.
Geserveerd met witte rijst.
Cashew Kai/Dauhu

Gewokte kip of tofu met cashewnoten, ui,
paprika, bosui & broccoli in lichtboete soja
saus. Geserveerd met witte rijst.

Butter Garlic Chicken Wings €11,95

Gefrituurde kippenvleugels (7x) in knoflookboter.
(ook verkrijgbaar met witte rijst €13.70, gebakken rijst €14.95,
gebakken eiernoedels €14.95 of knoflook boter spaghetti €15.45)

Wonton Rice Noodle Soup €13,50

Rijstnoedel soep met garnalen dumplings in huisgemaakte
bouillon.

Bijgerecht
Po Pak Kai/Pak

Neua Toon €13,50

Rijstnoedel soep met gestoofd rundvlees.

Gefrituurde vega-of kip loempia's (2x)

Butter Garlic Softshell Crab €19,00

Gefrituurde softshell krab in knoflookboter.

dessert

(ook verkrijgbaar met witte rijst €13.70, gebakken rijst €14.95,
gebakken eiernoedels €14.95 of knoflook boter spaghetti €15.45)

Mango Sticky Rice €8,50

Chili Garlic Chicken Wings €11,95

Coconut ice cream €6,00

Gefrituurde kippenvleugels (7x) met knoflook & chili.
(ook verkrijgbaar met witte rijst €13.70, gebakken rijst €14.95,
gebakken eiernoedels €14.95 of knoflook boter spaghetti €15.45)

Sticky rice met zoete mango & vanille saus.

Sandwich grilled beef

Stokbrood met gegrilde beef & limoenblad.
Som Tam

Papaya Salade met groene papaya, wortel,
rode chili, tomaten, knoflook, kousenband,
pinda's, garnalen & SomTam dressing

2 bolletjes kokos ijs.
Mango ice cream €6,00

2 bolletjes mango ijs.

Onze chef kan deze gerechten 100% vegetarisch bereiden, vraag onze collega's naar de opties.
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