
Starters 

สะเต๊ะไก่ & สะเต๊ะเนื้อ  Sate Kai & Sate Nua  11,50 
Combinatie van gemarineerde Thaise kip en rundersaté 

หอยนางรม น้ำจิ้มซีฟู๊ด  Hoy Nang nahm Jim  3,00 p.s. 
Oesters met pittige nahm Jim saus. 

(vanaf 2 stuks te bestellen) 

ทอดมันปลา  Tod Man Plaa 11,00 
Thaise viskoekjes van Kabeljauw met zoete chili 

ทอดมันเจ   Tod Man Jeh  9,50 
Gefrituurde  vegetarische maïskoekjes met zoete chili  

เกี๊ยวทอดกรอบ  Kiaw Tod Krob   9,50 
Gefrituurde wontons  

ปอเปี๊ยะเจ  Pho Pia jeh    9,50 
Thaise vegetarische loempia’s  

มาดามรวมมิตร  Madame Roam mit   15 (pp) 
Mix van voorgerechtjes: Kipsate, rundersate,  

viskoekje, wontons en loempia 

   



Soepen 

ต้มข่าผัก  Tom Kha Pak 🌶    10,00 
Vegetarische pittige kokossoep met groenten,  

citroengras en koriander 

ต้มข่าไก่   Tom Kha Kai 🌶    10,00 
Pittige Thaise kokossoep met stukjes kipfilet,  

paddestoelen, citroengras en koriander 

ต้มยำเห็ดรวมมิตร   Tom Yam Hed Roam mit 🌶 🌶    11,50 
Vegetarische hete Thaise soep met paddestoelen,  

chili’s, citroengras, galangal en kruiden 

ต้มยำกุ้ง   Tom Yam Koong 🌶 🌶    11,50 
Hete Thaise soep met garnalen, paddestoelen,  

chili's, citroengras, galangal en kruiden 

   



Salades 

ลาบเห็ดรวมมิตร  Laab Hed Roam mit 🌶 🌶   15,50 
Salade met variatie aan paddestoelen, geroosterde kleefrijst,  

munt, koriander en gedroogde chili’s 

ยำเนื้อย่าง  Yam Nua Yang 🌶   17,50 
Salade van gegrilde entrecôte met tomaat, citroen,  

komkommer, munt en koriander 

ยำชาววัง Yam Chow Wang  16,50 
Salade van fijn gesneden groenten,  

geroosterde kokos, pinda, munt en citroen 

ส้มตำไทย  Som Tam Thai 🌶 🌶  16,50 

Gevijzelde groene Papaya salade met citroen,  
pinda’s, tomaat en chili’s 

ส้มตำไทยกุ้งสด  Som Tam Thai Koong Sod 🌶   17,50 
Zoals bovenstaand, maar dan mét garnalen 

   



Curry 

แกงเขียวหวานไก่   Kaeng Kiew Waan Kai  🌶  🌶  🌶   23,50 
Groene curry met stukjes kipfilet, kokosmelk, Thaise aubergines,  

bamboe en Thaise basilicum 

แกงกะหรี่ไก่   Kaeng Kari Kai   21,00 
Milde gele curry met stukjes kipfilet, kokosmelk,  

zoete aardappel en geroosterde uitjes 

แกงมัสมั่นเนื้อ   Kaeng Massaman Nua  22,50 
Massaman curry met gestoofd rundvlees,  

kokosmelk, aardappel en pinda’s 

แกงพะแนงกุ้ง   Kaeng Panaeng Koong 🌶 🌶   23,50 
Panaeng curry met garnalen, kokosmelk,  

sjalotjes en fijngesneden limoenblad 

ฉูฉี่ปลาแซลมอน   Choo Chee Plaa 🌶  22,50 

Krokante meerval filet in rode curry met kokosmelk,  
kokosrasp en limoenblad 

Hele Dorade  

ปลากระพงนึ่งมะนาว   Plaa Kraphong Nung Manao 🌶 🌶    25,50 

Hele gestoomde Dorade met verse gember, chili’s en limoen dressing 

ปลาทอดกระเทียมพริกไทย   Plaa Tod Krathiem Prik Thai 23,50 
Krokante Dorade met geroosterde knoflook en oestersaus. 

ปลาสามรส   Plaa Sam Ros🌶 🌶   23,50 

Hele Dorade met pittige saus van tamarinde en  
chili’s en gefrituurde basilicum en limoenblad 

   



Roerbak gerechten 

ไก่ผัดเม็ดมะม่วง Kai Phad Med Mamuang    21,50 
Roergebakken stukjes kipfilet met groenten,  

cashewnoten gedroogde chili en Nahm Prik Pao 
 

กระเพราหมูกรอบ   Kaprao moo Krob 🌶 🌶  🌶  23,50 

Roergebakken stukjes krokante buikspek met 
Thaise basilicum, kousenband en kleine chili’s 

 

ผัดกระเพราไก่  Phad Kaprao Kai 🌶 🌶 🌶   21,50 

Roergebakken, fijn gehakte kipfilet,  
met Thaise Basil (Kaprao), knoflook, chili’s en oestersaus 

 

ผัดเผ็ดเนื้อ   Phad Phed Nua 🌶 🌶   23,50 

Roergebakken runderhaas met rode curry kruiden, verse peperkorrels,  
Krachai, kousenband, bamboe en Basilicum 

 

เนื้อผัดน้ำมันหอย  Nua Phad Naam Man Hoi   23,50 
Roergebakken runderhaas met broccoli,  
paddestoelen, knoflook en oestersaus 

 

กุ้งผัดขิง   Koong Phad King 🌶    24,50 

Garnalen roergebakken met verse gember,  
Thaise paddestoelen en lente ui 

   



Vegetarisch / Vegan - Hoofdgerecht 

ผัดเม็ดมะม่วงเต้าหู้   Phad Med Mamuang Tahoe   19,50 
Roergebakken tahoe met groenten,  

cashewnoten gedroogde chili en Nahm Prik Pao 

แกงกะหรี่เต้าหู้    Kaeng kari tahoe  21,50 
Milde gele curry met Tahoe, kokosmelk,  
zoete aardappel en geroosterde uitjes 

แกงเขียวหวานเต้าหู้    Kaeng Kiaw waan Tahoe 🌶 🌶 🌶     23,50 

Groene curry met Tahoe, kokosmelk,  
Thaise aubergines, bamboe en Thaise basilicum. 

ผัดฉ่าเต้าหู้    Phad Chaa Tahoe 🌶 🌶    22,50 

Roergebakken Tahoe met Thai mushroomsauce,  
verse peperkorrels, Krachai, kousenband, bamboe en Basilicum 

Extra’s 
te bestellen bij een hoofdgerecht 

   ข้าวผัด   Khao phad 4,00 
Gebakken rijst 

ผัดไทย    Noodles 5,00 
Gebakken noodles 

ผัดผักรวม   Phad Pak Roam   9,50 
Roergebakken groenten op Thaise wijze 

   



Desserts 

กาแฟไทยสไตล์ 
Thairish Coffee 

Vanille ijs, overgoten met espresso,  
scheutje Mehkong rum en slagroom 

9,50 

ข้าวเหนียวมะม่วง 
Kaow Nieaw Ma Muang 

Mango sticky rice overgoten met kokos saus 
9,50 

เฮเซลนัทกับไฮศครีมกาแฟและคาราเมล 
Hazelnoot schuim met koffieroomijs en karamel 

11,00 

ผลไม้รวม 
Pon Lamai Roam 

Verse fruit met Mango ijs 
11,00 

   


