


Welkom * Welcome * ยินดีต้อนรับ



Dranken * Drinks * เครื่องดื่ม

Frisdrank

Pepsi Cola
Pepsi Cola Max
Fanta orange
Mirinda
7 UP
Fuze Tea - Sparkling Lemon Black Tea
Fuze Tea - Green Mango Chamomile
Tonissteiner orange
Tonissteiner citroen 
Tonissteiner vruchtenkorf
Schweppes Hibicus (licht zoet)
Schweppes Tonica (original)

 

€ 3.10
€ 3.10
€ 3.10
€ 3.10
€ 3.10
€ 3.10
€ 3.10
€ 3.20
€ 3.20
€ 3.30
€ 3.20
€ 3.20

 

Fruitsap

Looza Orange

Waters

Chaudfontaine blauw (0,25cl)
Chaudfontaine rood (0,25cl)
Chaudfontaine blauw (0,5cl)
Chaudfontaine rood (0,5cl)

 
 

€ 3.20

€ 3.00
€ 3.00
€ 5.90
€ 5.90



Thaise Whiskey

Thaise Bieren



Dranken * Drinks * เครื่องดื่ม

Aperitieven

Campari
Kirr
Kirr Royal
Aperol Spritz
Sambuca Spritz (Bongiorno)
Limoncello Spritz (Bongiorno)
Don Pepé Spritz (Bongiorno)
Fragoline Di Bosco Spritz (Bongiorno)
SamNera Spritz (Bongiorno)
Granadine Moctail (fruitsap en grenadine)

Bieren

Singha (33cl)
Chang (33cl)
Jupiler (25cl)
Jupiler 0%
Leffe blond
Leffe donker
Gauloise fruit rouges 8.2%
Duvel
Kompel Bovengrond (33cl)
Belgisch blond bier 6% alc.
Kompel Kriek (33cl)
Belgisch krieken bier 3.5% alc.
Kompel Prion des Fleurs (33cl)
Belgisch honing bier 8% alc. 

 
 
€ 7.50
€ 7.50
€ 9.00
€ 9.00
€ 9.00
€ 9.00
€ 9.00
€ 9.00
€ 9.00
€ 4.50

€ 4.70
€ 4.70
€ 3.10
€ 3.10
€ 4.80 
€ 4.80
€ 4.60
€ 5.00
€ 4.40 

€ 4.40 

€ 4.60

Sterke dranken

SangSom (Rum)
Mekhong (Rum)
Porto (wit of rood) 
Grappa Maradea (wit)
Grappa Di Paternum (hout gelagerd)
Cognac 
Averna
Sambuca (Molinari)
Sambuca (Bongiorno)
Onze Sambuca bezit zeer weinig suikers en de  
steranijs is van super kwaliteit.
SamNera (Bongiorno)
Een Sambuca met een hoek af met drop en zeste 
van Siciliaanse citroenen.
Limoncello (Bongiorno)
Verkozen tot Best Product of the Year in België. 
Vervaardigt uit enkel zeste van de beste citroenen.
Don Pepé (Bongiorno)
Een unicum in zijn soort. De zeste van  3 soorten 
bloedappelsien uit Catania maken van deze likeur 
zacht en aangenaam.
Fragoline Di Bosco (Bongiorno)
Een top likeur vervaardigd uit wilde aardbeien uit 
Marsala. Ook zeer lekker als aperitief met bubbels.

€ 8.00
€ 8.00 
€ 6.00
€ 8.50 
€ 9.50
€ 7.50
€ 7.50
€ 7.50
€ 7.50

€ 7.50

€ 7.50

€ 7.50

€ 7.50



Gin Tonic Original / Gin tonic Hibicus

Martini Rosso / Rosato / Bianco



Dranken * Drinks * เครื่องดื่ม

Gin

Khamphet Distilled Gin
Zelfgemaakte huis Gin 40 % vol op basis van jeneverbes, 
gember, koriander, basilicum, citroengras, limoen,  
kafierblaadjes en afgewerkt met een Thaise rode pepertje. 

Gin Gold 999.9
Deze Gold Gin 999.9 afkomstig uit Elzas wordt gedis-
tilleerd in een gouden distilleerketel, dewelke aan het 
begin van de vorige eeuw gevonden werd. De gin dankt 
zijn naam aan de zuiverheid en smaak door de verschil- 
lende soorten botanicals.

Gin Buffel Black’n Gold
Pittige en kruidige gin op basis van 19 botanicals  
waaronder de oranje kakivrucht.

Bombay Saphire Gin
Bombay Sapphire is een premium zachte Gin met een 
uitgebalanceerde smaak op basis van 10 geselecteerde 
specerijen. Resulterend in een complex, maar toch subtiel 
karakter. Perfect voor de ultieme Gin & Tonic. 

Bij onze Gin’s is er de keuze uit volgende 
schweppes:

Schweppes Hibicus (licht zoet)
Schweppes Tonica (original)

€ 15.00

€ 14.00

€ 14.00

€ 13.00

Martini

Martini Bianco (wit)
Martini Rosato (rose)
Martini Rosso (rood)
Martini Bellini

€ 6.30
€ 6.30
€ 6.30
€ 8.00



999.4 Khaow Pad Kung Tempura999.4 Khaow Pad en Kung Tempura

999.3 Khaow Pad Nua999.2 Khaow Pad en Kai Tod



Kindermenu * Children menu * 
999.1 French fries Kai Thod (เฟรนฟรานไก่ทอด)
Steppegras met 5 krokante gefrituurde 
kippenvleugeltjes
Thin French fries with 5 crispy fried chickenwings

999.2 Khaow Pad en Kai Thod
Gebakken rijst met 5 krokante gefrituurde 
kippenvleugeltjes
Fried rice with 5 crispy fried chickenwings

€ 18.50

 

€ 18.50

999.3 Khaow Pad Nua 
Gebakken rijst met rundsvlees
Fried rice with beef

999.4 Khaow Pad en Kung Tempura 
Gebakken rijst met scampi in krokant jasje
Fried rice with crispy scampi

€ 18.50

€ 18.50

Onze pikante gerechten zijn matig pikant, voor meer of minder pikant, gelieve dit te melden bij de ober. ** Bij al onze hoofdgerechten wordt rijst geserveerd.
*** Om onze kwaliteit en een vlotte bediening te garanderen vragen wij om maximaal 5 verschillende keuze’s te maken van onze menu kaart per tafel.

**** Bij allergenen, gelieve dit te melden bij het personeel aangezien de samenstelling van de gerechten kan wijzigen.



999.4 Khaow Pad Kung Tempura9. Khamphet Mix

7. Kung Tempura2. Kai Thod



Voorgerechten * Starters * อาหารว่าง

1. Loempia Kai (ปอเป้ียะไก่) - 3st
Huisgemaakte krokante Thaise loempia met kip en 
groenten
Homemade crispy Thai spring roll with chicken and 
vegetables

2. Kai Thod (ไก่ทอด) - 5st
Kippenvleugels gefrituurd in een zeer krokant jasje 
van Thaise bloem
Very crispy fried chickenwings in Thai flower

3. Thung Ngein Thung Thong (ถุงเงินถุงทอง) 
- 3st  
Handgemaakt rijstzakje met kip en groenten
Handmade rice pouch with chicken and vegetables

4. Thod Man Plaa (ทอดมันปลา) - 6st
Vis en garnalen pasteitjes met
komkommersaus
Fish and shrimps cake with cucumber sauce

5. Loempia Kung (ปอเป้ียะกุ้ง) - 5st
Huisgemaakte krokante Thaise loempia met scampi
Homemade crispy Thai spring roll with scampi

€ 12.30

€ 12.30 

€ 12.80

€ 12.30 

€ 13.90

6. Satay Kai (ไก่สะเต๊ะ) - 3st
Gemarineerde satés van kip bereid in kokosmelk 
en heel licht pikante pindasaus
Grilled chicken marinated with coconut milk and 
very light hot peanut sauce

7. Kung Tempura (กุ้งชุปแป้งทอด) - 3st
Scampi in een krokant jasje van broodkruimels
Scampi in a crispy wrapper of breadcrumbs

8. Sushi Kamphet (ซูชิคำาเพชร) - 10st
Vers gemaakt op Thaise wijze van de chef
Fresh made by the chef
(zonder rauwe vis / without raw fish)

9. Khamphet Mix (1-2-3-4-6-7)
(คำาเพชรเม็ก)
Gevarieerde schotel voor 2 personen met 
6 verschillende voorgerechten
Mixed dish for 2 persons with 6 starters

9.1 Khamphet Mini Mix (1-4-4-7)
(คำาเพชรเเม็คสำาหรับ1คน)
Gevarieerde schotel voor 1 persoon met 
3 verschillende voorgerechten
Mixed dish for 1 person with 3 starters

€ 13.70

€ 13.90

€ 21.20

€ 30.80

€ 14.90

Onze pikante gerechten zijn matig pikant, voor meer of minder pikant, gelieve dit te melden bij de ober. ** Bij al onze hoofdgerechten wordt rijst geserveerd.
*** Om onze kwaliteit en een vlotte bediening te garanderen vragen wij om maximaal 5 verschillende keuze’s te maken van onze menu kaart per tafel.

**** Bij allergenen, gelieve dit te melden bij het personeel aangezien de samenstelling van de gerechten kan wijzigen.



999.4 Khaow Pad Kung Tempura13. Gaeng Chued Woonsen

11. Tom Yam Kung10. Tom Kha Kai



Soep * Soup * ซุป

10. Tom Kha Kai (ต้มข่าไก)่
Kokosmelksoep met kip
Coconut milk soup with chicken 

11. Tom Yam Kung (ต้มยำากุ้ง)
Scampisoep met citroengras en chilipepers
Scampi soup with lemongrass and chilli pepers

12. Tom Kha Kung (ต้มข่ากุ้ง)
Kokosmelksoep met scampi
Coconut milk soup with scampi

€ 12.60 

€ 13.90

€ 13.90

13. Gaeng Chued Woonsen (แกงจืดวุ้นเส้น)
Vermicellisoep met balletjes van varkens gehakt en 
glasnoedels
Vermicelli soup with pork and glass noodles

14. Tom Yam Mixed (ต้มยำารวม)
Zeevruchtensoep mix voor 2 personen
Seafood soup for 2 persons

€ 13.70

€ 32.30

Onze pikante gerechten zijn matig pikant, voor meer of minder pikant, gelieve dit te melden bij de ober. ** Bij al onze hoofdgerechten wordt rijst geserveerd.
*** Om onze kwaliteit en een vlotte bediening te garanderen vragen wij om maximaal 5 verschillende keuze’s te maken van onze menu kaart per tafel.

**** Bij allergenen, gelieve dit te melden bij het personeel aangezien de samenstelling van de gerechten kan wijzigen.



999.4 Khaow Pad Kung Tempura20. Gaeng Phed Phak

19. Priao Waan Phak18. Pad Phak Namman Hoi



Vegetarisch * Vegetarian * มังสวิรัติ

Voorgerechten
15. Tom Kha Phak (ต้มข่าผัก)
Soep van kokosmelk met groenten en galangal
Coconut milk soup with vegetables and galangal

16. Loempia Phak (ปอเป๊ียผัก) - 3st
Huisgemaakte krokante vegetarische loempia’s
Home-made crispy vegetarian spring rolls 

Hoofdgerechten
17. Pad Thai Phak (ผัดไทยผัก)
Gebakken glasnoedels op Thaise wijze met groenten
Fried glass noodles Thai style with vegetables 

18. Pad Phak Namman Hoi (ผัดผักรวมมิตร)
Diverse groenten op Thaise wijze van de chef
Various vegetables Thai style 

€ 12.30

€ 11.80

€ 21.90

 

€ 21.90

 

19. Priao Waan Phak (เปรีย้วหวานผัก)
Groenten met zoetzure saus
Vegetables with sweet-sour sauce
 
20. Gaeng Phed Phak (แกงเผ็ดผักรวม)
Groenten met rode curry en kokosmelk
Vegetables with red curry and coconut milk

21. Pad Mie Phak (ผัดหมี่ผัก)
Gebakken (tarwe)noedels op Thaise wijze met 
groenten
Fried (wheat)noodles Thai style with vegetables

21.1 Touw Hoo Pad Phak (เต้าหู้ผัดผัก)
Tofu met gebakken groenten
Tofu with fried vegetables

21.2 Phak Pang Kari (ผักผงกระหรี่)
Groenten met Thaise gele kerrie
Vegetables with Thai yellow curry

€ 21.90

€ 23.50

€ 21.90

€ 24.50

€ 24.50

Onze pikante gerechten zijn matig pikant, voor meer of minder pikant, gelieve dit te melden bij de ober. ** Bij al onze hoofdgerechten wordt rijst geserveerd.
*** Om onze kwaliteit en een vlotte bediening te garanderen vragen wij om maximaal 5 verschillende keuze’s te maken van onze menu kaart per tafel.

**** Bij allergenen, gelieve dit te melden bij het personeel aangezien de samenstelling van de gerechten kan wijzigen.



999.4 Khaow Pad Kung Tempura27. Plaa Saam Rod

26. Plaa Thod - Dorado met saus van de chef25. Kung Pad Pang Kari



Vis * Fish * ปลา

22. Kung Kratiam Prik Thai 
(กุ้งกระเทียมพริกไทย)
Scampi’s (9st) op basis van soya en look saus
Scampi (9pcs) based on soy and garlic sauce

23. Shuu Shi Kung (ฉู่ฉ่ีกุ้ง)
Scampi’s (9st) met rode kerrie
Scampi (9pcs) with currry

24. Kung Priao Waan (กุ้งเปรีย้วหวาน)
Scampi’s in zoetzure saus met groenten
Scampi in sweet and sour sauce with vegetables

25. Kung Pad Pang Kari (กุ้งผัดผงกะหรี่ี่)
Scampi’s in gele kerrie met groenten
Scampi with yellow curry and vegetables 

26. Plaa Thod (ปลาทอด)
Gebakken vis (+/- 600gr):
1. zeebaars met saus van de chef
2. of dorado met saus van de chef 
3. of dorado met Thaise rode kerrie in kokosmelk

Fried fish (+/- 600gr):
1. see bass with sauce from the chef 
2. or dorado with sauce from the chef
3. or dorado with red Thai curry and coconut milk

€ 27.30

€ 27.30 

€ 27.60

€ 27.60

 

€ 35.80

 
 
 

27. Plaa Saam Rod (ปลาสามรส)
Tilapia vis met pikante chilisaus (+/- 500gr)
Tilapia Fish with spicy chillisauce (+/- 500gr)

28. Plaa TabtimThod (ปลาทับทิม)
Thaise Tilapia vis met saus van de chef
Thai Tilapia fish with sauce from the chef

28.1 Hoy Thod (หอยทอด)
Licht krokant gepaneerde mosselen en sojascheuten  
Lightly crispy breaded mussels and soy sprouts

28.2 Kung Khamphet (กุ้งคำาเพชร)
Gamba’s in Thaise gele kerry met ajuin, paprika en 
kokosmelk
Prawns in Thai yellow curry with onion, paprika and 
coconutmilk

28.3 Kung Krapow (กระเพรากุ้ง)
Scampi gebakken in verse chilipeper en Thaise 
basilicum, groenten
Scampi in fresh chili peppers and Thai basel,  
vegetables

€ 35.80

€ 35.90

€ 30.50 

€ 36.90

€ 27.60

 
 
 

Onze pikante gerechten zijn matig pikant, voor meer of minder pikant, gelieve dit te melden bij de ober. ** Bij al onze hoofdgerechten wordt rijst geserveerd.
*** Om onze kwaliteit en een vlotte bediening te garanderen vragen wij om maximaal 5 verschillende keuze’s te maken van onze menu kaart per tafel.

**** Bij allergenen, gelieve dit te melden bij het personeel aangezien de samenstelling van de gerechten kan wijzigen.



999.4 Khaow Pad Kung Tempura35. Laap Kai

31. Priao Waan Kai29. Kai Khamphet



Kip * Chicken * ไก่

29. Kai Khamphet (ไก่คำาเพชร)
Licht pikant gebakken kip met cashewnoten en groenten
Light spicy fried chicken with cashew nuts and vegetables

30. Gaeng Kiew Waan Kai 
(แกงเขียวหวานไก)่
Kip met pikante groene kerrie, aubergines en kokosmelk
Chicken with green curry, aubergine & coconut milk

31. Priao Waan Kai (เปรีย้วหวานไก)่
Kip in zoetzure saus met groenten
Chicken in sweet and sour sauce with vegetables

32. Krapow Kai (กระเพราไก)่
Kip gebakken in verse chilipeper en Thaise basilicum
Friend chicken in fresh chilipepper and Thai basil

33. Gaeng Phed Kai (แกงเผ็ดไก)่
Kip met rode kerrie, bamboestukjes en kokosmelk
Chicken with red curry, sliced bamboo and coconut milk 

34. Kai Pad Khing (ไก่ผัดขิง)
Gebakken kip met gember en groenten
Fried chicken with ginger and vegetables 

€ 29.80

€ 25.50

€ 25.50

€ 25.50

€ 25.50 

€ 25.50

 
 

35. Laap Kai (ลาบไก)่
Fijngehakte kip met limoenen en subtiel mengsel 
van Thaise kruiden en koriander
Chopped chicken with limes and a subtle mixture of 
Thai herbs and coriander 

36. Kai Pad Pang Kari (ไก่ผัดผงกะหรี่ี่)
Kip met gele Thaise kerrie en groenten
Chicken with yellow Thai curry and vegetables

37. Kai Kratriam (ไก่กระเทียม)
Gebakken kip met look en peper
Baked Chicken with garlic and pepper

38. Massaman kai (มัสมั่นไก่)
Kip met massaman curry, aardappelen en kokosmelk
Chicken and massaman curry with potatos and 
coconut milk

38.1 Laap Kai Thod (ลาบไก)่
Krokante gepaneerde kippenreepjes met limoenen 
en subtiel mengsel van Thaise kruiden en koriander
Crispy breaded chicken strips with limes and a 
subtle mixture of Thai herbs and coriander

38.2 Kai Pad Prik (ไก่ผัดพริกแกง)่
Kip met rode kerrie, kokosmelk en bonen
Chicken with red curry and beans

€ 25.50
 
 
 
 

€ 25.50
 
 

€ 25.50

€ 25.50

€ 26.50

€ 26.50

Onze pikante gerechten zijn matig pikant, voor meer of minder pikant, gelieve dit te melden bij de ober. ** Bij al onze hoofdgerechten wordt rijst geserveerd.
*** Om onze kwaliteit en een vlotte bediening te garanderen vragen wij om maximaal 5 verschillende keuze’s te maken van onze menu kaart per tafel.

**** Bij allergenen, gelieve dit te melden bij het personeel aangezien de samenstelling van de gerechten kan wijzigen.



999.4 Khaow Pad Kung Tempura42. Nua Kratiam Prik Thai

40. Panaeng Nua39. Nua Pad Naam Man Hoy



Filet Pur * Beef * เน้ือวัว

39. Nua Pad Naam Man Hoy
(เน้ือผัดน้ำามันหอย)
Filet Pur (260gr) in oestersaus met kampernoelies
Filet Pur (260gr) in oyster sauce and mushrooms

40. Panaeng Nua (แพนงเน้ือ)
Filet Pur (260gr) met Thaise rode kerrie in kokosmelk
Filet Pur (260gr) with red Thai curry and coconut milk 

€ 32.00

€ 32.00

41. Pad Krapow Nua (ผัดกระเพราเน้ือ)
Filet Pur (260gr) gebakken in verse chilipeper met 
Thaise basilicum en groenten
Filet Pur (260gr) baked in fresh chili pepper with Thai 
basil and vegetables

42. Nua Kratiam Prik Thai 
(เน้ือกระเทียมพริกไทย)
Filet Pur (260gr) met look en peper
Filet Pur (260gr) beef with garlic and pepper

€ 33.80

 

€ 32.00

Al onze rundvleesgerechten worden bereid met echt Filet Pur.

Onze pikante gerechten zijn matig pikant, voor meer of minder pikant, gelieve dit te melden bij de ober. ** Bij al onze hoofdgerechten wordt rijst geserveerd.
*** Om onze kwaliteit en een vlotte bediening te garanderen vragen wij om maximaal 5 verschillende keuze’s te maken van onze menu kaart per tafel.

**** Bij allergenen, gelieve dit te melden bij het personeel aangezien de samenstelling van de gerechten kan wijzigen.



999.4 Khaow Pad Kung Tempura46.2 Moo Saam Chun Thod

45. Laap Moo43. Kraduk Moo Thod



Varken * Pork * เน้ือหมู

43. Kraduk Moo Thod (กระดูกหมูทอด)
Bien cuit gekarameliseerde varkensribbetjes (8st) 
Bien cuit caramelized spareribs (8pcs)

44. Moo Kratiam Prik Thai 
(หมูกระเทียมพริกไทย)
Gebakken varkensvlees met look en peper
Fried pork with garlic and pepper

45. Laap Moo (ลาบหม)ู
Fijngehakt varkensvlees met limoenen en subtiel 
mengsel van Thaise kruiden en koriander
Chopped pork with limes and a subtle mixture of 
Thai herbs and coriander

€ 28.80

€ 26.50

€ 26.50

46. Moo Pad Prik (หมูผัดพริก)
Gebakken varkensvlees met groenten en paprika
Fried pork with vegetables and paprika

46.1 Moo Pad Krapow (หมูผัดกระเพรา)
Varkensvlees gebakken in verse chilipepers en 
Thaise basilicum
Fried pork with fresh chili peppers and Thais basil

46.2 Moo Saam Chun Thod (หมูสามชัน้ทอด)
Zeer krokante gefrituurde buikspek (7st) met look 
en peper
Very crispy fried pork belly (7pcs) with garlic and 
pepper

€ 26.50

€ 26.50

€ 27.80

Onze pikante gerechten zijn matig pikant, voor meer of minder pikant, gelieve dit te melden bij de ober. ** Bij al onze hoofdgerechten wordt rijst geserveerd.
*** Om onze kwaliteit en een vlotte bediening te garanderen vragen wij om maximaal 5 verschillende keuze’s te maken van onze menu kaart per tafel.

**** Bij allergenen, gelieve dit te melden bij het personeel aangezien de samenstelling van de gerechten kan wijzigen.



47.1 Ped Thod Krob

47. Gaeng Phed Ped Yaang



Eend * Duck * เป็ด

47. Gaeng Phed Ped Yaang (แกงเผ็ดเป็ดย่าง)
Gebakken eend met rode curry en kokosmelk
Fried duck with red curry and coconut milk

47.1 Ped Thod Krob (เป็ดทอดกรอบ)
Licht krokante eend met zoetzure saus op Thaise wijze
Crispy duck with sweet and sour sauce Thai Style

€ 32.90

€ 32.90

Onze pikante gerechten zijn matig pikant, voor meer of minder pikant, gelieve dit te melden bij de ober. ** Bij al onze hoofdgerechten wordt rijst geserveerd.
*** Om onze kwaliteit en een vlotte bediening te garanderen vragen wij om maximaal 5 verschillende keuze’s te maken van onze menu kaart per tafel.

**** Bij allergenen, gelieve dit te melden bij het personeel aangezien de samenstelling van de gerechten kan wijzigen.



999.4 Khaow Pad Kung Tempura51. Pad Thai Kung

50. Pad Thai Kai48. Spaghetti Khimaauw



Noedels * Noodles * ก๋วยเตี๋ยว

48. Spaghetti Khimaauw Kai, Moo, Nua, Seafruit 
(สปาเก็ตตีข้ีเ้มา)
Spaghetti met basilicum, groenten en...
Spaghetti with basil, vegetables and...
Kip / Chicken
Varken / Pork
Filet Pur / Beef (240gr)
Zeevruchten / Seafood

49. Mama Tom Yam Taley 
(มาม่า ต้มยำาทะเล)
Kokosmelksoep met zeevruchtenmix en noedels
Coconut milk soup with seafood mix and noodles

 

€ 25.50
€ 26.50
€ 32.50
€ 36.90

€ 31.90
 
 
 
 
 

50. Pad Thai Kai, Moo, Nua (ผัดไทยไก)่
Thaise rijstnoedels met...
Fried rice noodles with...
Kip / Chicken
Varken / Pork
Filet Pur / Beef (240gr)

51. Pad Thai Kung (ผัดไทยกุ้ง)
Thaise rijstnoedels met scampi’s
Fried rice noodles with scampi

 

€ 25.50
€ 26.50
€ 31.50

€ 27.60

Onze pikante gerechten zijn matig pikant, voor meer of minder pikant, gelieve dit te melden bij de ober. ** Bij al onze hoofdgerechten wordt rijst geserveerd.
*** Om onze kwaliteit en een vlotte bediening te garanderen vragen wij om maximaal 5 verschillende keuze’s te maken van onze menu kaart per tafel.

**** Bij allergenen, gelieve dit te melden bij het personeel aangezien de samenstelling van de gerechten kan wijzigen.

Al onze rundvleesgerechten worden bereid met echt Filet Pur.



999.4 Khaow Pad Kung Tempura54. Khaow Pad Kung

53. Khaow Pad Moo52. Khaow Pad Kai



Gebakken Rijst * Fried Rice * ข้าวผัด

52. Khaow Pad Kai (ข้าวผัดไก)่
Gebakken rijst met kip
Fried rice with chicken 

53. Khaow Pad Moo (ข้าวผัดหม)ู
Gebakken rijst met varkensvlees
Fried rice with pork meat

€ 25.50 

€ 26.20 

54. Khaow Pad Kung (ข้าวผัดกุ้ง)
Gebakken rijst met scampi’s
Fried rice with scampi

55. Khaow Pad Nua (ข้าวผัดเน้ือ)
Gebakken rijst met Filet Pur (240gr)
Fried rice with Filet Pur (240gr)

€ 27.60

€ 31.50

Supplementen * Supplements * ผลิตภัณฑ์เสริม

Kleefrijst
Sticky rice

Gebakken rijst
Fried rice

Extra rijst
Extra rice

Gebakken noodles
Fried noodles

€ 7.50

€ 6.80 

€ 4.50

€ 5.80
 

Gebakken groente 
Fried vegetables

Steppegras Khamphet
Thin French fries Khamphet

ManThod Khamphet
Gepaneerde en gekruide aardappelen

€ 9.80

€ 4.50

€ 8.00

Onze pikante gerechten zijn matig pikant, voor meer of minder pikant, gelieve dit te melden bij de ober. ** Bij al onze hoofdgerechten wordt rijst geserveerd.
*** Om onze kwaliteit en een vlotte bediening te garanderen vragen wij om maximaal 5 verschillende keuze’s te maken van onze menu kaart per tafel.

**** Bij allergenen, gelieve dit te melden bij het personeel aangezien de samenstelling van de gerechten kan wijzigen.



Extra Spicy Thai Dishes
63. ยำาแหน่มคลุก (Yam Naem) 
Gefrituurde rijst met varkensvlees, limoenen, gember 
en Thaise kruiden

64. ยำาวุ้นเส้น (Yum Woen Sen) 
Thaise salade met zeevruchten en zeer fijne 
glasnoedels

65. ทะเลคำาเพชร (Thaly Khamphet) 
Zeevruchten in Thaise gele kerry met groenten 

66. ยำาทะเล (Yum Thaly) 
Zeevruchtensalade met saus van limoenen en 
Thaise kruiden

67. ยำาปลาหมึก (Yum Paa Muuk) 
Inktvissalade in pikante saus en Thaise kruiden

68. ปลาช่อนลุยส่วน (Plaa Choon Luisuan)
Gebakken vis met Thaise groene mango en 
pikante saus

69. ห่อหมกทะเล (Hoo Muk Thalay)
Zeevruchten gepresenteerd op een bananenblad met 
saus van Thaise gele kerrie en kokosmelk

70. ปลาน่ึงมะนาว (Plaa Nung Manow)
Gestoomde vis met gember, limoen en pikante saus

€ 30.50

€ 36.90

€ 38.50

€ 36.90

€ 29.80

€ 33.40

€ 36.90

€ 40.90

71. แปะซะ (Pasea) 
Gestoomde vis met gember, groenten en verse 
chilipepers

72. กุ้งเผา (Kung Phao)
Gegrilde gamba’s met saus van tamarinde en Thaise 
kruiden

73. ทะเลผัดฉ่า (Thalay Pad Cha)  
Gebakken zeevruchten met een pikante saus

74. หมูกรอบผัดพริกแกง  
(Moo Krob Pad Prik)
Gefrituurde buikspek met rode kerrie en Thaise bonen

75. เน้ือย่างน้ำาตก (Nua Yaang Naam Tok) 
Gegrilde Entrecôte met limoenen en Thaise kruiden

76. ยำาหมูกรอบ (Yum Moo Krop) 
Krokante buikspek met limoenen en Thaise kruiden

77. ส้มตำา (Som Tam) 
Papaya salade op Thaise wijze met verse chilipepers 
en Thaise kruiden

78. ลาบเป็ด (Laap Ped) 
Fijngehakte eend met limoenen en subtiel mengsels 
van Thaise kruiden

€ 33.40

€ 34.00

€ 32.90

€ 28.70

€ 29.50

€ 28.70

€ 24.00

€ 31.50

De Extra Spicy Thai Dishes zijn zeer pikant, enkel aan te raden bij kennis van deze gerechten. ** Bij al onze hoofdgerechten wordt rijst geserveerd.
*** Om onze kwaliteit en een vlotte bediening te garanderen vragen wij om maximaal 5 verschillende keuze’s te maken van onze menu kaart per tafel.

**** Bij allergenen, gelieve dit te melden bij het personeel aangezien de samenstelling van de gerechten kan wijzigen.



999.4 Khaow Pad Kung Tempura68. Plaa Choon Luisuan

65. Thaly Khamphet63. Yam Naem



999.4 Khaow Pad Kung Tempura72. Kung Phao

70. Plaa Nung Manow69. Hoo Muk Thalay



999.4 Khaow Pad Kung Tempura75. Nua Yaang Naan Tok

74. Moo Krob Pad Prik73. Thalay Pad Cha



999.4 Khaow Pad Kung Tempura78. Laap Ped

77. Som Tam76. Yum Moo Krop



Bedankt * Thank you * ขอบคุณ



Khaow Pad Kung


