
 

  

 

  

 

 

 
 

De volgende gerechten kunnen we u, mits een tijdig en voorafgaand bestellen, aanbieden  
op zaterdag 24 december 2016 en op zaterdag 31 december 2016 (afhalen tussen 16 en 18 uur) 

 

Voorgerechten: 
 

 (alle voorgerechten bestaan uit 4 stuks en zijn voorzien van een groentegarnituur) 
 

1. Thaise loempiaatjes gevuld met 
een mengeling van fijne groenten, 
varkensvlees en vermicelli met een 
zoetzuursausje 
€ 8,00 

2. Gegrilde kippenspiesjes met een 
pindasausje 
€ 8,00 

3. Gestoomde mandjes van ravioli 
gevuld met fijngemaakte scampi en 
varkensvlees met een sojasausje  
€ 9,00 

4. Gekruide Thaise vispasteitjes 
met een zoetzuur 
komkommersausje* 
€ 9,00 

 

Soepen  
 

5. Heldere Thaise groentesoep 
met balletjes van fijngehakte 
scampi en varkensvlees 
€ 6,50 

6. Kruidige kippensoep met 
kokosnootmelk* 
€ 7,50 

7. Kruidige scampisoep met 
citroengras*  
€ 8,00 

 

                 * = licht pikant 

  

Thaise afhaalgerechten om kerst- en oudejaarsavond gezellig thuis te vieren 



 

Hoofdgerechten 
 

8. Fijngesneden kipfilet gebakken 
met groenten en ananas in 
zoetzure saus 
€ 13,80 

9. Fijngesneden kalkoenfilet 
gebakken met shiitake, ananas, 
cashewnoten en  droge 
cayennepeper in sojasaus 
€ 14,20 

10. Fijngesneden gegrilde 
eendenborstfilet met lychees, 
cashewnoten, groenten en Thaise 
zwammen in oestersaus 
€ 17,00 

11. Fijngesneden varkensvlees 
gebakken met groenten, pijpajuin 
en zwarte peper in sojasaus 
€ 13,80 
 
 

12. Fijngesneden rundvlees met 
groene Thaise curry, basilicum, 
kokosnootmelk en Thaise 
aubergines* 
€ 16,50 

13. Gebakken kabeljauwhaasje met 
groenten en basilicum in pikante 
chilipastasaus* 
€ 15,50 

14. Gebakken scampi met groenten 
in kurkuma currysaus* 
€ 17,70 

15. Gekarameliseerde gamba’s 
gebakken met groenten en zwarte 
peper in een lichte looksaus 
€ 18,20 

 

Alle hoofdgerechten zijn voorzien van witte Thaise jasmijnrijst 
 

Vervangen gebakken rijst   
€ 2,50 

Vervangen gebakken rijstnoedels  
€ 3,20  
 

Extra gebakken rijst  
€ 5,00 

Extra gebakken rijstnoedels 
€ 6,40 

Bijgerechten en extra’s 
 

16. Gebakken seizoengroenten in 
oestersaus 
€   11,00 

17. Zacht gebakken vermicelli met 
groenten en eierslierten in sojasaus 
€ 10,00 

18. Kroepoek  
€3,30 

19. Thaise bieren:  
Sigha, of Chang  
€ 3,00 

 

Kindermenu’s en vegetarische schotels verkrijgbaar op aanvraag: keuze uit originele kaart mogelijk 
 

 

 
 

Plaats uw bestelling tijdig a.u.b.! 
(Gelieve respectievelijk vóór woensdag 21/12/2016 en vóór woensdag 28/12/2016 te bestellen a.u.b.;  

Let wel: van zodra wij volzet zijn worden de reservaties stopgezet) 

Gesloten op zondag 25 december 2016 en op zondag 1 januari 2017 
 


