
MENU 

Alle home cooking's zijn 

vanaf 8 personen.



TOM KHA KAI

LAAB KAI      8€/PERS

STIR-FRIED THAI VEGETABLES      7€/PERS

48€/PERS

HOMEMADE SPRING ROLLS

 MASSAMAN CURRY

MANGO, ROTI & SWEET COCONUT

Heb je speciale wensen of wil je extra informatie, we horen het graag!

Alle prijzen zijn inclusief BTW & bediening

Asian with a twist

Kokos, aardappel, zoete ajuin, pindas, kip - served with jasmine rice

Rijstnoedels, ei, veggies – served with homemade dips

Zin in meer? Voeg deze kleine gerechtjes toe aan jouw menu:

licht pikant

Kip, lenteui, koriander, limoen, galangal

Seizoensgroentjes gewokt in oestersaus

Kip, Kokosmelk, galangal, citroengras, kaffir limoenblaadjes

Hedendaagse Aziatische smaken in een Westers pakketje. Dit 

menu laat toe de Thaise keuken op avontuurlijke en speelse 

wijze te ontdekken. Toegankelijk voor iedereen.



HOMEMADE SPRING ROLLS

GREEN CURRY

THAI BEEF SALAD

58€/PERS

MANGO, ROTI & SWEET COCONUT

Heb je speciale wensen of wil je extra informatie, we horen het graag!

Alle prijzen zijn inclusief BTW & bediening

The Real Thai

licht pikant

Rijstnoedele, ei, veggies, served with homemade dips

Rundvlees op Thaise wijze gemarineerd, munt, koriander, lente ui, green sauce

Kokos, zoete basilicum, bamboe, kaffir, kip - served with jasmine rice

Een pittig menu met uitsluitend traditionele Thaise gerechten. 

Voor wie houdt van pure smaken.



TOM KHA KAI

RED CURRY

HOMEMADE SPRING ROLLS

THAI BASIL      

68€/PERS

MANGO, ROTI & SWEET COCONUT

Heb je speciale wensen of wil je extra informatie, we horen het graag!

Alle prijzen zijn inclusief BTW & bediening

Sharing menu l

Kalfsgehakt, Thaise basilicum, kaffir limoenblaadjes, zoete soya

licht pikant

Kip, kokosmelk, galangal, citroengras, kaffir limoenblaadjes

Rijstnoedels, ei, veggies – served with homemade dips

Kokos, Thaise basilicum, bamboe, kip - served with jasmine rice

De grote ontdekkingsreis! Zoals ze het doen in Thailand worden 

alle gerechtjes in het midden van de tafel gezet.            

PROEVEN MAAR!



TOM YAM KUNG

GREEN CURRY

THAI BEEF SALAD

HOMEMADE SPRING ROLLS      

MANGO, ROTI & SWEET COCONUT

Sharing menu II

Rijstnoedels, ei, veggies - served with homemade dips

licht pikant

Chili, kokosmelk, galangal, citroengras, kaffir limoenblaadjes, scampi

Rundvlees op Thaise wijze gemarineerd, munt, koriander, lente ui, green sauce

Kokos, zoete basilicum, bamboe, kaffir, kip - served with jasmine rice

De grote ontdekkingsreis! Zoals ze het doen in Thailand worden 

alle gerechtjes in het midden van de tafel gezet.            

PROEVEN MAAR!

72€/PERS

Heb je speciale wensen of wil je extra informatie, we horen het graag!

Alle prijzen zijn inclusief BTW & bediening


