N.37 Nuea phad preaw waan
€9,95
Gebakken rundvlees met paprika,
komkommer, ui, tomaat en ananas in
zoetzure saus
N.38 Nuea phad phed
€9,95
Gebakken rundvlees met bamboe en
kousenband in een pittige rode curry saus
N.39 Phaneang nuea
€9,95
Rundvlees in een Phaneang curry met
kokos en paprika
N.40 Kaeng khiauw waan nuea
€9,95
Rundvlees met courget en kousenband in
een groene curry met kokosmelk
N.41 Nuea phad krapauw
€9,95
Gebakken rundvlees met ui, kousenband,
basilicum en paprika
N.42 Nuea namman hoi
€9,95
Gebakken rundvlees met wortel,
champignons, uien en paprika in oestersaus

Bijgerechten
Khao prauw
€2,Witte rijst		
Khao phad
€4,Nasi		
Phad ba-mie
€4,Gebakken gele bami

Thai Thai Restaurant
Lelystad
www.thaithairestaurant.nl
0320-282840

Dranken
Blikje frisdrank
(Coca Cola, Sprite, Fanta)
Blikje bier
(Heineken, Grolsch, Chang)
Blikje kokosdrank
Flesje water
AA Energydrank

€1,50
€2,€2,€1,50
€1,50

Wok 2 go
N.43 Phad Thai
€4,95
Gebakken rijstnoedels met gamba’s, ei,
taugé, prei, bosuitjes en tofu
N.44 Khao phad ruammid NIEUW
€5,95
Gebakken rijst/bami met varkensvlees,
kipfilet, rundvlees, gamba, ei en groente.
N.45 Khao phad koeng
€4,95
Gebakken rijst/bami met gamba’s,
groente en ei
N.46 Khao phad moe
€4,95
Gebakken rijst/bami met kip, groente
en ei
N.47 Khao phad tauwhoe
€4,95
Gebakken rijst/bami met tofu, groente
en ei

Afhalen vanaf 15:00
Bezorgen vanaf 17:00
Bij bezorgingen onder de €15,- vragen wij €2,50
Stadhuisstraat 62
Schuin tegenover de Hema

Open van dinsdag t/m zaterdag van 12:00
tot 20:00 en zondag van 16:00 tot 20:00
Al onze hoofdgerechten
worden geserveerd met witte rijst,
voor €2,00 extra kunt u ook kiezen voor nasi of bami.

Ook voor al uw catering op verjaardagen,
feesten of gewoon omdat het lekker is.
Vraag naar de mogelijkheden
Ook voor al uw Aziatische producten

Voorgerechten

Gambagerechten

N.1 Kaew thod
€3,50
6 stuks in bladerdeeg gevuld met kipgehakt
N.2 Poh pia
€3,50
3 loempia’s gevuld met kipgehakt,
glasnoedels en groente
N.3 Koeng choep peang thod
€4,50
5 gepaneerde en gefrituurde gamba’s
N.4 Saté kai
€3,50
3 stokjes kipsaté met heerlijke satésaus
N.5 Chicken wings Thai Thai NIEUW €3,50
3 Gefrituurde kippenvleugels
N.6 Thod man khao pod
€3,50
3 Gefrituurde maiskoekjes
N.7 Thai Thai ruammid NIEUW
€8,95
2 Loempia’s, 2 viskoekjes 2 maiskoekjes
4 bladerdeeg met kipgehakt

N.15 Koeng namman hoi
€11,95
Gebakken gamba’s met wortels,
champignons, paprika en ui in een oestersaus
N.16 Koeng phad pong krali
€11,95
Gebakken gamba’s in een gele curry
met ui, paprika en selderij
N.17 Koeng kratium
€11,95
Gebakken gamba’s gemaakt met knoflook
N.18 Koeng phad med mamoung
€11,95
Gebakken gamba’s met champignons,
ui, paprika wortel en nootjes
N.19 Koeng phad phed
€11,95
Gebakken gamba’s met bamboe strips
en kousenband

Soepen
N.8 Tom yam kai
Thaise zure pittige soep met kipfilet
N.9 Tom yam koeng
Thaise zure pittige soep met garnalen
N.10 Tom kha kai
Thaise kokossoep met kipfilet
N.11 Tom kha koeng
Thaise kokossoep met garnalen

€4,€4,95
€4,€4,95

Salades
N.12 Yam koeng
€9,95
Salade van garnalen met groente
en Thaise dressing
N.13 Yam woen sen
€7,95
Salade van glasnoedels en varkensgehakt
met groente en Thaise dressing
N.14 Yam nuea
€7,95
Salade van rundvlees met groente
en Thaise dressing

Vegetarische gerechten
N.20 Phad krapauw tauwhoe
€8,95
Gebakken tofu met ui, kousenband,
paprika en basilicum
N.21Tauwhoe phad phed
€8,95
Gebakken tofu met bamboe strips,
paprika en kousenband in een rode curry
N.22 Kaeng khiauw waan tauwhoe €8,95
Tofu met courget en kousenband
in een groene curry

Varkensvleesgerechten
N.23 Moe namman hoi
€7,95
Gebakken varkensvlees met wortels, ui,
paprika en champignons in oestersaus.
N.24 Moe phad prik khing
€7,95
Gebakken varkensvlees met gember,
ui en zwarte zwam
N.25 Moe phad phed
€7,95
Gebakken varkensvlees met bamboe
strips en kousenband in een rode curry

N.26 Moe phad krapauw
€7,95
Gebakken varkensvlees met ui,
kousenband, paprika en basilicum
N.27 Moe phad preaw waan
€7,95
Gebakken varkensvlees met paprika,
komkommer, ui, tomaten en ananas in
een zoetzure saus
N.28 Phaneang moe
€7,95
Varkensvlees met paprika in een
Phaneang curry met kokosmelk

Kipgerechten
N.29 Kai phad phed
€7,95
Gebakken kipfilet met bamboe strips,
paprika en kousenband in een pittige saus
N.30 Kai phad med mamoung
€7,95
Gebakken kipfilet met champignons,
uien, wortel, paprika en nootjes
N.31 Kai namman hoi
€7,95
Gebakken kipfilet met wortels,
champignons, paprika en uien in oestersaus
N.32 Kai phad preaw waan
€7,95
Gebakken kipfilet in een zoetzure saus met
komkommer, ui, tomaat, ananas en paprika
N.33 Kai phad phong kari
€7,95
Gebakken kipfilet in een rode curry
met uien, paprika en selderij
N.34 Keang khiauw waan kai
€7,95
Kipfilet met courget en kousenband in
een groene curry met kokosmelk

Rundvleesgerechten
N.35 Nuea kratium
€9,95
Gebakken rundvlees met knoflook en peper
N.36 Nuea massaman
€9,95
Rundvlees in een massaman curry
met ui, aardappel en nootjes

