
TAKEAWAYS

  OPEN
MA 11.30 - 14.00  GESLOTEN
DI 11.30 - 14.00 18.30 - 21.30
WO 11.30 - 14.00 18.30 - 21.30
DO 11.30 - 14.00 18.30 - 21.30
VR 11.30 - 14.00 18.30 - 21.30
ZA GESLOTEN GESLOTEN
ZO GESLOTEN GESLOTEN

TEL
056 / 20 63 61

ADRES
DOORNIKSESTEENWEG 105

KORTRIJK ( EXPO)



APERITIEFHAPJES (HUISBEREID)
Currydriehoekjes met komkommersausje (6)                   €8 00
Miniloempia’s met een zacht pikant sausje (4)                 €7 20
Bitterballen (6)                                               €6 30

VOORGERECHTEN
Huisbereide vegetarische loempia’ (2)                       €10 00
Huisbereide kippenloempia’s (2)                            €11 00
Gemarineerde kippensaté met pindasausje (2)                 €5 40
Gemarineerde kippensaté met pindasausje (4)                 €9 00
Assortiment hapjes - loempia’s,                               €14.50
currydriehoekjes en satés (min. 2 pers.)

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                 €7 50
Tom yam kung - Thaise pikante soep met scampi’s             €9 50
 en grijze garnalen q q
Thaise soep met groenten                                    €7 20
Thaise soep met kip                                          €8 10

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                                       €16.20

Thaise soep met groenten en rijstnoedels                     €12 60
Thaise soep met kip en rijstnoedels                          €14 50

WESTERSE GERECHTEN
Pasta ‘Same Same’                                         €11 30
Pasta met gebakken scampi’s in een sausje van madras-curry q       €19 00

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

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

OOSTERSE GERECHTEN
RUND
Gebakken rundslapjes in hoisinsaus                         €19 50
Gebakken rundslapjes met verse groene peper q q q          €21 50
Rundslapjes met chilli en thaise basilicum q q                 €19 50
Gebakken rundslapjes met Thaise curry,                     €19 50
  basilicum en citroenblaadjes q q q
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           €18 00
Nam Tok - Rib-Eye met munt, koriander en limoen               €26 50
  (lauw geserveerd) q q
Pittige wok van rund, gember en koriander q q q              €20 00
Rund in black pepper q                                     €19 50

EEND
Gebakken eendenborstfilet met limoenblaadjes,               €20 50
  kousenband en Thaise curry q q q
Gebakken eendenborstfilet in een pittige chilisaus q q         €20 50
Gebakken eendenborstfilet met champignons                €20 50
  (Zuid Koreaans - zoetzuur)

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

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
Spicy Thai omelet met wokgroentjes q q                      €16 00

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

BIJGERECHTEN
Pad Thai met groenten                                       €7 50
Gebakken rijst met groenten                                  €7 50
Warme currysaus                                           €3 00
Pindasaus                                                   €3 00
Wokgroenten                                                €9 00

TEMPERATUUR
q                                                       zacht pikant
q q                                                           pikant
q q q                                                            hot


