
VOOR- EN BIJGERECHTEN
     

  
                                
1 Wan tan soep

Gevulde deegflensjes met kip
1a varkensvlees          

2 Thom kha kai  (Thaise kippensoep)
Kokosmelk laos, koriander en champignons

2a vegetarisch

3 Tom yam (pittige Thaise garnalensoep)
Citroengras, lemonblad, champignons en kokosmelk

3a vegetarisch
3b kip       

4 Tom kha kung (garnalensoep) 
Kokosmelk, laos, lemonblad en champignon

4a vegetarisch
  
5 Tom tjud woonsen (Thaise noedels soep met groente) en
5a kipgehakt
5c gamba
5d vegetarisch met tofu  
             
6 Som tam   

Papaja salade met knoflook, Thaise groenten, garnalen,
 pinda’s en kruiden
6a vegetarisch    

7 Yam nua   
Salade van dun gesneden entrecote, komkommer, verse kruiden  

    
8 Yam woonsen (Glasnoedels)

met kip, garnalen, groenten, zeevruchten & pinda’s
8a vegetarisch
         
9 Kung choep peng tod

Gefrituurde gepaneerde garnalen 8 stuks met chillisaus   

10 Po pia thod   
5 stuks Thaise loempia's gevuld met kip en kruiden

10a vegetarisch
     
11 Kung hom pa   

5 stuks gefrituurde garnalen in krokant deeg

      
                                

€ 8,50

€ 8,50

€ 9,00

€ 7,50

€ 9,00

€ 7,50
€ 8,50

€ 9,00

€ 7,00

€ 8,50
€ 9,00
€ 7,00

€ 18,00

€ 17,00

€ 18,50

€ 18,00

€ 17,00

€ 9,00

€ 8,50

€ 7,00

€ 9,00

       
                                
12 Saté kai      

4 stokjes kipsaté met Thaise saté saus
         
13 Thod man plaa (5 stuks traditionele Thaise viskoekjes)  

gemaakt van groente, vis en curry

14 Pad Thai
Gebakken noedels met groenten en kip

14a gamba
14b vegetarisch met tofu

15 Kaow pad
Gebakken rijst met groenten en kip

15c gamba
15d vegetarisch met tofu
15e rundvlees
       
16 Pad pak roam

Roerbakgroentemix met kip en witte rijst
16a gamba
16b rundvlees 
16d vegetarisch met tofu

17 Pad kra pao
Roerbakgerecht met Thaise basilicum, kip en witte rijst

17a rundvlees
17b gamba
17d eend
17e vegetarisch met tofu

18 Pad nam man hoy
Roerbakgerecht met oestersaus, kip en witte rijst

18b rundvlees
18c gamba
18d tofu

19 Pad priew waan
Roerbakgerecht met zoetzure saus, kip en witte rijst

19a vis
19b gamba
19c vegetarisch met tofu

       
                                

€ 9,00 

€ 9,00

€ 18,00

€ 19,50
€ 17,50

       € 18,50

€ 19,50
€ 17,50
€ 19,50

€ 18,50

€ 19,50
€ 19,50
€ 17,50

€ 18,50

€ 19,50
€ 19,50
€ 19,50
€ 17,50

€ 18,50

€ 19,50
€ 19,50
€ 17,50

€ 18,50

€ 19,50
€ 19,50
€ 17,50

HOOFDGERECHTEN
      

                               
20 Tod kra thiam prik thai

Roerbakgerecht met knoflook, kip en witte rijst
20b rundvlees
20c gamba
20d eend
20e tofu

21 Pad med ma muang
Roerbakgerecht met kip, groente, cashewnoten, witte rijst

21a gamba
21b eend
21c vegetarisch met tofu

22 Kaeng kieuw waan
Groene curry met kokosmelk, groente, kip en witte rijst

22a rundvlees
22b gamba
22c eend
22d vegetarisch met tofu

23 Keng paneng
Rode curry met kokosmelk, kip en witte rijst

23a rundvlees
23b gamba
23c eend
23d vegetarisch met tofu

24 Massaman curry
Kokosmelk, pinda’s, aardappel, kip en witte rijst

24a rundvlees
24b vegetarisch met tofu
24c gamba

25 Pla sam rod
Gebakken vis met rode pepersaus, groente en witte rijst

25a gamba

      
                               

€ 18,50

€ 19,50
€ 19,50
€ 19,50
€ 17,50

€ 18,50

€ 19,50
€ 19,50
€ 17,50

€ 20,00

€ 21,50
€ 21,50
€ 21,50
€ 19,50

€ 20,00

€ 21,50
€ 21,50
€ 21,50
€ 19,50

€ 20,00

€ 21,50
€ 19,50
€ 21,50

€ 20,50

€ 20,50

HOOFDGERECHTEN



HOOFDGERECHTEN
      

                               
26 Bami pad

Roerbak bami met groente en kip
26a gamba
26b vegetarisch met tofu
26c rundvlees

27 Khaijiao
Thaise omelet met kip, groente en witte rijst

27b gamba
27d vegetarisch

28 Keng karee
Gele curry met kip

28a rundvlees
28b vegetarisch met tofu
28c gamba
       
29 Pad kee mao

Gebakken noedels met kip en Thaise basilicum
29a gamba
29b vegetarisch met tofu

30 Pad king
Roerbakgroente met kip en gember

30b gamba
30c rundvlees
30d vegetarisch met tofu

Een hoofdgerecht is gemiddeld voor anderhalve persoon.
Alle hoofdgerechten worden standaard geserveerd met witte rijst.
Gebakken rijst (met groente en ei) is € 3,50 extra.

Portie satésaus     € 4,50
Extra portie witte rijst    € 4,00
Portie noedels/glasnoedels met groente en ei € 6,00
Portie gebakken rijst met groente en ei  € 6,00

Gerechten zijn in overleg pittig tot zeer pittig te maken of juist
niet pittig. Heeft u een voedselallergie of eet u vegetarisch?
Ook dan zijn er vele mogelijkheden, meld het ons.
Glutenvrije gerechten zijn helaas niet mogelijk.

       
                                

€ 18,50

€ 19,50
€ 17,50

       € 19,50

€ 18,50

€ 19,50
€ 17,50

€ 20,00

€ 21,50
€ 19,00
€ 21,50

€ 18,50

€ 19,50
€ 17,50

€ 18,50

€ 19,50
€ 19,50
€ 17,50

Menukaart  2022-3
authentieke Thaise gerechten

baanthaivught.com

Michiel de Ruyterweg 109, Vught

Bestellen kan dagelijks de gehele dag
Afhaaltijden:

woensdag en donderdag 16.00 - 20.00 uur
vrijdag t/m zondag 15.00 - 20.00 uur

Tel / WhatsApp:
06 144 472 11 of

073 751 16 98
betaling pin of contant

Heeft u thuis of in uw bedrijf iets te vieren,
dan kunt u gebruik maken van onze cateringservice.

Vraag naar de mogelijkheden.

Bent u op zoek naar een leuk cadeau?
Onze diner cheques zijn ideaal

om te geven en te krijgen.

Van tevoren bellen of WhatsApp
voorkomt lange wachttijden.


