
Koffie * Thee * Dessert
กาแฟ * น้ำาชา * ของหวาน



Thai Koffie met ijs



Koffie * กาแฟ

Ristretto
Espresso
Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Espresso macchiato
Chociato
Warme choco / Warme melk
Thai Koffie / Coffee
Thai Koffie met ijs / Ice Coffee
Supplement slagroom
* al onze koffies zijn verkrijgbaar in decafeine
** all our coffees are available in decafeine

€ 2.90
€ 3.20
€ 3.20
€ 3.70
€ 3.70
€ 4.00
€ 4.00
€ 3.40
€ 3.20
€ 4.20
€ 5.00
€ 0.50



Thai Lemon Ice Tea



Earl grey twist
Zwarte thee bosvruchten
Groene thee citroengras & gember
Groene thee jasmijn & peer
Groene thee sinaasappel & mandarijn
Groene thee munt & sinaasappel
Zwarte thee Loving harmoney
Lemon Ice Tea 

€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 5.00

Thee * น้ำาชา



56. Rotie 57. Khanom Maw Kaeng

58. Khao Niew Ma Mong



Dessert * ของหวาน

56. Rotie (โรตี)
Gesuikerde Thaise pannekoek met vanille ijs in een chocolade dopje en witte 
chocoladeschilfertjes, afgewerkt naar de zin van de chef
Sugared Thai pancake with vanilla ice in a chocolate cup and white  
chocolate chips, finished to the taste of the chef

57. Khanom Maw Kaeng (ขนมหม้อแกง)
Zelfbereid gebakje op basis van sojabonen, ui, kokosmelk en palmsuiker 
Homemade pastry based on soybeans, onion, coconut milk and palm sugar 

58. Khao Niew Ma Mong (ข้าวเหนียวมะม่วง)
Verse mango met zoete plakrijst, kokosmelk en sesamzaadjes
Fresh mango with sweet sticky rice, coconut milk and sasame seeds

€ 14.50 

€ 13.50

 

€ 12.50



59. Bananasplit 60. Icecream Khao Niew Ma Mong

61. Dame Blanche



59. Bananasplit (บานานาสปีส)
Verse banaan, vanille-ijs, slagroom en bruine chocoladesaus afgewerkt met 
bruine chocoladeschilfertjes
Fresh banana, vanilla ice, whipped cream and brown chocolate sauce  
finished with brown chocolate chips

60. Icecream Khao Niew Ma Mong (ไอศครีมข้าวเหนียวมะม่วง)
Verse mango met zoete plakrijkst, kokosmelk, sesamzaadjes en vanille-ijs
Fresh mango with sweet sticky rice, coconut milk, sesame seeds and  
vanilla ice

61. Dame blanche (ไอศรีมใส่ช็อกโกแล็ต)
Vanille-ijs, slagroom en bruine chocoladesaus
Vanilla ice, whipped cream and brown chocolate sauce

62. Kinderijsje / Ice Cream Children
Bolletje vanille-ijs met smarties en witte chocoladeschilfters
Scoop of vanilla ice with smarties and white chocolate chips

€ 12.80

€ 14.90

€ 11.80

€ 7.50
 

Dessert * ของหวาน




