
WIJNEN (FLES)
BUBBLES
Cava Brut l’Arboc 1919                                                        €20 00
Champagne Jamart Brut Carte Blanche                                          €30 00

WIT
Gilbert Vin Blanc                                                                €15,00
The Rocking Ram ‘Chardonnay’                                                  €18,00
 
ROSE
Gilbert Vin Rosé                                                                €15,00
Château Pénin Bordeaux Clairet                                                 €18,00 

ROOD
La Marotte Bordeaux                                                            €15,00
The Rocking Ram ‘Syrah’                                                        €18,00
Côtes du Rhône Vallée du Rhône Sud                                            €18,00

TEL
056 / 20 63 61

ADRES
DOORNIKSESTEENWEG 105

KORTRIJK ( EXPO)



APERITIEFHAPJES (HUISBEREID)
Currydriehoekjes met komkommersausje (5)                                       €9 00
Miniloempia’s met een zacht pikant sausje (4)                                     €7 00
Bitterballen (6)                                                                   €6 50

VOORGERECHTEN
Huisbereide vegetarische loempia’s met slaatje (2)                                €10 50
Huisbereide kippenloempia’s met slaatje (2)                                      €11 50
Gemarineerde kippensaté met pindasausje (2)                                     €5 50
Gemarineerde kippensaté met pindasausje (4)                                     €9 00
Assortiment hapjes - loempia’s, currydriehoekjes en satés (min  2 pers )                 €14 50
Scampi’s met rode currysaus q q                                                  €13 50
Scampi’s met madras-curry q                                                     €13 50
Scampi’s met een sausje van Thaise look en vijfkruidenpoeder                     €13 50
Scampi’s met een zacht pikant chilisausje q q                                      €13 50

SOEPEN (VOORGERECHT)
Tom yam kai - Thaise pikante soep met kip q q                                      €8 00
Tom yam kung - Thaise pikante soep met scampi’s en grijze garnalen q q                  €10 00
Thaise soep met groenten                                                         €7 50
Thaise soep met kip                                                              €8 00

SOEPEN (HOOFDGERECHT)
Tom yam kai - Thaise pikante soep met kip q q                                     €14 50
Tom yam kung - Thaise pikante soep met scampi’s en grijze garnalen q q                     €16 50
Thaise soep met groenten en rijstnoedels                                          €13 00
Thaise soep met kip en rijstnoedels                                               €14 50

HOOFDGERECHTEN
SCAMPI’S
Gebakken scampi’s in zoet-zure saus met groentjes en verse ananas                    €19 00
Gebakken scampi’s in sausje met look en ‘Black Pepper’                          €19 00
Scampi’s met rode currysaus en wokgroentjes q q                                  €19 00
Scampi’s met madras-curry q                                                     €19 00
Scampi’s in een sausje van Thaise look en 5 kruidenpoeder                        €19 00
Scampi’s met wokgroenten en een pikante chilisaus  q q                            €19 00
Scampi’s met Chinese kool en zwarte sojabonensaus                              €19 00
Scampi’s met oesterzwammen en ‘Morning Glory’                                €19 50
Thaise wokgroenten met scampi’s en oestersaus                                  €19 00
Krapao scampi q q                                                              €20 00

KIP
Gebakken kip in zoet-zure saus met groentjes en verse ananas                    €17 50
Stoofpotje van kip met kokosmelk en rode curry q q                                €17 50
Stoofpotje van kip met kokosmelk en gele curry q q q q                              €20 00
Stoofpotje van kip met kokosmelk en groene curry q q q                            €17 50
Gebakken kip met Thaise curry, basilicum, citroenblaadjes q q q                    €18 50
Gebakken kip in madras-curry q                                                 €17 50
Gebakken kip met chili en Thaise basilicum q q                                    €18 50
Gebakken kip met oesterzwammen en ‘Morning Glory’                           €18 50
Thaise wokgroenten met kip en oestersaus                                        €17 50
Gebakken kip met verse jonge gember q                                         €17 50
Gebakken kip met oestersaus en cashewnoten                                    €19 50
Pittige wok van kip, gember en koriander q q q                                    €19 50
Kip in black pepper q                                                            €19 00
Krapao kip q q                                                                  €19 00

RUND
Gebakken rundslapjes in hoisinsaus                                              €19 50
Gebakken rundslapjes met verse groene peper q q q                               €21 00
Rundslapjes met chilli en thaise basilicum q q                                      €19 50
Gebakken rundslapjes met Thaise curry, basilicum, citroenblaadjes q q q                    €19 50
Stoofpotje van rundslapjes met kokosmelk en groene curry q q q                     €19 50
Stoofpotje van rundslapjes met kokosmelk en rode curry q q                        €19 50
Thaise wokgroenten met rundslapjes en oestersaus                                €19 50
Pittige wok van rund, gember en koriander q q q                                   €19 50
Rund in black pepper q                                                          €19 00
Krapao rund q q                                                                €20 00

EEND
Eendenborstfilet, limoenblaadjes, kousenband,Thaise curry q q q                                      €20 00
Eendenborstfilet in een pittige chilisaus q q                                         €20 00
Eendenborstfilet met champignons (Zuid Koreaans - zoetzuur)                     €20 00

CALAMARES
Calamares met Thaise curry, basilicum en citroenblaadjes q q q                     €20 50
Calamares met verse groene peper q q q                                          €21 00
Calameres met Thaise wokgroenten en oestersaus                                 €19 00
Calameres black pepper q q                                                      €19 00

VEGETARISCH
Gebakken tofu in chilisaus q q                                                    €17 00
Gebakken tofu in Thaise curry q q q                                               €17 00
Thaise wokgroenten in oestersaus                                                €14 50

PAD THAI - GEBAKKEN RIJSTNOEDELS
Met groenten                                                                   €14 50
Met kip                                                                        €15 50
Met kip en ananas                                                              €16 50
Met scampi’s                                                                    €17 00
Met tofu                                                                        €15 50
Met tofu en scampi’s                                                            €16 50

GEBAKKEN RIJST
Met groenten                                                                   €14 50
Met kip                                                                        €15 50
Met kip en ananas                                                              €16 50
Met scampi’s                                                                    €17 00
Met tofu                                                                        €15 50
Met tofu en scampi’s                                                            €16 50

BIJGERECHTEN
Pad Thai met groenten                                                           €8 00
Gebakken rijst met groenten                                                      €8 00
Warme currysaus                                                                €3 00
Pindasaus                                                                       €3 00
Wokgroenten                                                                    €8 00

VOOR DE KINDEREN
Gebakken rijst met kip en ananas                                                 €9 00
Pad Thai kip en ananas                                                          €9 00

Indien gewenst kunnen wij glutenvrije gerechten aanbieden. Ons zaalpersoneel kan u hel-
pen met uw vragen over voedselallergenen.


