Specialiteiten van “Thai de Wandeling”
1

Phad Thai

€ 11,00

Thaise snacks
17 Rad Naa

Gewokte rijstnoodles met kip ei, sojascheuten
groenten en pindanoten

2

Phad Se-eeuw

€ 11,00

18 Kadoek Moo Tod Katiem

Gewokte verse rijstnoodles met kip en Thaise
groenten

3

Gebakken rijst
Priouw Waan Mo / Kai * / **

€ 11,00

19 Yam Nua * / **

€ 13,00

Kai Phad King * / **

€ 13,00

Kip met paprika, ui, Thaise paddenstoelen
en gember

6

Keng Dang * / **

€ 13,00

Kip in kokosmelk, rode curry, bamboe en paprika

7

Mixed groenten * / **

€ 13,00

Varken of kip in oestersaus
“Thais” gekruid met verse groenten

8

Massaman Kai * / **

€ 13,00

Kip in Massaman curry, kokosmelk,
aardappelen en pindanoten

9

Phanaeng Kai * / **

€ 13,00

Kip in Phanaeng curry met paprika, groenten
in kokosmelk

10 Kip Cashewnoten * / **

20 Kang Ped Yang * / **

€ 13,00

13

€ 14,50

11,00

€ 13,00

Kip of varken met ui, chili ‘s, paprika, basilicum

15 Beef Phad Ka-pauw * / **

€ 14,75

Beef met ui, chili ‘s, paprika, basilicum

16 Laab Mo / Kai / Beef * / **

22

(Som Tam)

€ 12,50

Salade van Papaya, tomaten, pinda’s en citroensap
Gebakken rijst / bami / noodle / mihoen € 3,35
Alleen in combinatie met een “specialiteiten” gerecht

23 Koeng Katiam Prik Thai * / **

€ 15,00

Scampi’s gebakken in looksaus met look
en zwarte peper

35 Beef King Ling

Thaise loempia (8 x)
Thaise loempia (vegetarisch) (8 x)
Kipkoekje (7 x)
Isaankoekje (varken) (7 x)
Kipsaté + pindasaus (5 x)
Mix van kipkoekjes (5 x)
en Thaise loempia’s (5 x)
34 Mix van Thaise loempia’s (4 x),
kipkoekjes (4 x) en isaankoekjes (4 x)
38 Kung Hom Pha (scampi loempia)(6 x)

€
€
€
€
€

9,50
9,50
9,50
9,50
9,50

€ 12,50
€ 14,75
€ 12,00

Gerechten met een * zijn standaard inclusief een
portie witte rijst maar kunnen ook met bami **,
noodle ** mihoen ** en/of nasi ** besteld worden
( ** meerprijs € 3,35)

€ 16,00

Gestoofde beef in gele curry met gebakken bami,
witte rijst, nasi, mihoen of noodle

36 Scampi in gele curry saus * / **

€ 15,50

Scampi in gele curry saus met kokosmelk

€ 15,50

Gewokte inktvis met groenten in “pikante” saus

41 Scampi Taepow * / **
42 Original Thai gebakken rijst

€ 15,50

€ 14,75

Kip, varken met rode ui, chili, citroensap en koriander

€ 11,50

Gebakken rijst op “Thaise” wijze

€ 12,50

Kip, varken of beef gebakken in looksaus
met look en zwarte peper
Phad Ka-pauw (rijst of bami of noodle) €
Wok van kip of varken met Thaise groenten,
basilicum, chili ’s en look

14 Kip / varken Phad Ka-pau * / **

21 Papaya salade

28
29
30
31
32
33

Scampi in kokosmelk, rode curry met Thaise groenten

Beef in groene currysaus met kokosmelk

12 Kai Katiam Prik Thai * / **

€ 14,75

Gegrilde eend met kokosmelk in rode currysaus,
ananas, rozijnen en groenten

37 Inktvis * / **

Kip met cashewnoten, gemixte groenten
in pikante saus

11 Keng Kiou Waan Nua * / **

€ 15,00

Pikante salade van beef, chili ‘s, citroensap en koriander

Varken of kip met ananas, tomaat, ui en groenten
in zoetzure saus

5

€ 15,50

Gebakken varkensribbentjes met peper en look
met gebakken bami, rijst, nasi, mihoen of noodle

Gewokte rijst met kip of varken en verse groenten

4

€ 11,00

Gebakken verse noodles met kip en groenten
in groente sap

Soepen
24 Groenten-soep met kip

€

8,50

Huis gemaakte soep met groenten en kip

25 Kouy Tiew

€ 10,00

Thaise originele noodle soep met groenten,
kip of varken

26 Tom Kha Kai (kokossoep)

€ 13,00

Een kruidige soep met kip, kruiden, kokosmelk,
champignons, lemongras, galanga en koriander

27 Tom Yam Koeng

€ 15,50

De beroemde pikante “Thaise” soep met scampi’s

Al onze gerechten zijn zowel
vegetarisch (tofu) als met
scampi/ inktvis / eend (+ €3,00)
beef (+ €2,75) en kip of varken te bestellen.

Thaise wok met groenten mix
Stap 1

Stap 2

Vlees

Stap 3

Vraag ons naar de mogelijkheden

Noodle

Oester

Varken

Bami

Zoet zuur

Kip

Rijst

Gele curry

Tofu

Mihoen

Groene Curry

Heerlijk genieten van de
originele Thaise keuken
Originele Thaise noodle-soepen
Thaise wok gerechten
Thaise snacks uit eigen keuken
Verse Thaise menu’s

Saus

Beef

Scampi

Ook voor catering en feestjes

(elk afzonderlijk bereid in onze ”open” keuken)

Al onze gerechten zijn ook ter
plaatse te benuttigen
“Heeft u bepaalde voedingsallergieën,
eigen wensen, opmerkingen of
suggesties laat het ons weten”

Rode Curry

Inktvis

Kijk voor onze menukaart ook op:

Eend

www.thaidewandeling.be
Openings-uren keuken

€11,00 (scampi / inktvis / eend + € 3,00)

Steenweg op Zevendonk 179
2300 Turnhout

0494 – 10 20 90
014 – 75 76 08
www.thaidewandeling.be
BTW: BE0838.753.456
(al onze prijzen zijn incl. BTW)

smakelijk eten, bedankt voor uw
bezoek en tot de volgende keer

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

16.00u tot 20.30u
16.00u tot 20.30u
gesloten
16.00u tot 20.30u
12.00u tot 21.00u
12.00u tot 21.00u
12.00u tot 21.00u

Op feestdagen open vanaf 12.00u

