authentic thai food

THAIS TAFELEN - FOOD SHARING:

35,00 P/P

In de Thaise eetcultuur worden alle gerechten gelijktijdig aan tafel gebracht en worden deze gedeeld met de tafelgenoten. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen voor- en hoofdgerecht, enkel een dessert wordt aan het
einde van de maaltijd opgediend. In sharingformule stellen wij u graag deze ervaring voor waarbij de chef een selectie
aanbiedt van de gerechten op de kaart. Per 2 personen serveren wij u 1 assortiment Bua Thai bij het aperitief, gevolgd
door een selectie van 3 gerechten. (excl. drank en dessert)
En Thaïlande les plats sont servies à table au même temps afin de les partager. Par conséquent il n’y a pas de
différence entre entrée ou plat principal, sauf pour le dessert qui est servi à la fin du repas. Dans cette formule de
’sharing’ nous vous proposons cette expérience dans laquelle le chef vous propose une sélection des plats du menu.
Par 2 pers. nous vous servirons un assortiment Bua Thai pour accompagner votre apéro suivi par une sélection de 3 plats.
(excl. boisson et dessert)

SOEP / POTAGE
10. Tom Yam

Licht pikante kokossoep met citroengras en galanga
Soupe pimentée aux noix de coco, citronelle et galanga

11. Tom Kha

Lichte kokossoep met citroengras en galanga
Soupe légère de noix de coco, citronelle et galanga

12. Kiow Naam (Wan Tan)

Kai/Mushroom (VG/HG)

Khung (VG/HG)

12,50 / 17,00

14,50 / 19,50

Kai/Mushroom (VG/HG)

Khung (VG/HG)

12,50 / 17,00

14,50 / 19,50

VG

HG

13,90

17,90

Thaise noedelsoep
Soupe thai aux nouilles

Kai

Khung

Nua

17,00

21,00

18,50

HG

19,00

15. Yam Plaa Muk

15,00

18,00

Halfgegaarde scampi met verse chili, look en koriander
Scampi mi-cuit, chili frais, ail et coriandre
Inktvis met met verse chili, look en koriander
Calmars, chili frais, ail et coriandre

16. Yam Woon Sen

15,00

Thaise glasnoedels met gehakte kipfilet
Vermicelles thai avec haché de poulet

18,00

17. Yam Nua

15,50

18,50

18. Som Tam Thai

14,50

17,50

Gegrild rundsvlees met Thaise kruiden en verse chili
Bœuf grillé aux épices thai et chili
Papaja salade met verse chili en pindanoten
Salade de papaye au chili frais et cacahuètes

(hoofdgerecht - plat principal)

Kai/Mooh

Ped

17,90

20,00

Kai/Tofu/Veggi

Kai/Tofu/Veggi

Nua

19,00
Nua

17,90

19,00

Kai/Tofu

Nua

17,90

Khung

21,00
Khung

21,00

Plaa

22,00
Plaa

22,00

19,00

20,00

Fijngesneden eendenborstfilet met verse ananas, rambutan en aubergines in rode curry
Filet de canard au curry rouge, ananas, rambutan et aubergines

WOKGERECHTEN / PLATS WOK
Kai/Mooh

17,90

Nua

19,00

25. Ped Pad Chaa

27. Pad Priew Waan
Groenten en zoetzure saus
Légumes et une sauce aigre douce

28. Pad Naam Man Hoy
Groenten en oestersaus
Légumes et sauce d’huîtres

29. Pad King
Gember en groenten
Gingembre et légumes

30. Pad Pong Kari
Groenten en kerriepoeder
Légumes relevé à la poudre de curry jaune

Khung

21,00
Ped

20,00

Fijngesneden eendenfilet met thaise groenten, pikante saus en basilicum
Filet de canard aux légumes thai, sauce pimenté et basilic Thai
Geroosterde cashewnoten en groenten
Noix de cajou grillés et légumes

35. Talay Pad Chaa

21,50

36. Plaa Saam Rod

23,00

37. Plaa Pad King

23,00

38. Khung Pad Krathiam prik Thai

21,50

Gewokte scampi’s met look en zwarte peper
Crevettes sautés à l’ail et poivre noir

GESTOOMDE VIS / POISSON VAPEUR
39. Plaa Nung Manaw

26,00

40. Plaa Nung Se Eiw

23,00

Gestoomde Dorade Royale geparfumeerd met limoen en licht pikant sausje
Dorade Royale cuit à la vapeur au citron vert et sa sauce légèrement pimenté
Gestoomde visfilet met sojasaus, gember en groenten
Filet de poisson cuit à la vapeur, sauce soja, gingembre et légumes

NOEDELS EN RIJST / NOUILLES ET RIZ
Kai/Tofu

Gewokte rijstnoedels met groenten
Nouilles sautés et légumes

17,50

Kai

17,50

43. Mihoen Singapore

23. Kaeng Ped Yang

26. Pad Medmamung

28,00

Gebakken rijst en groenten
Riz sauté et légumes

Massaman curry met kokosmelk, cashewnoten, aardappeltjes, lichte toetsen van kaneel en steranijs
Curry massaman avec lait de coco, noix de cajou, pommes de terre, légèrement parfumé avec canelle et anis étoilé

Thaise basilicum en verse chili en groene boontjes
Piment frais, basilic thai, haricots verts

34. Chu Chee Khung (8 st/pc)

Khung

21,00
Khung

21,00
21,00

Kruidige mihoen met scampi’s, zoet varkensvlees en afgewerkt met currypoeder
Nouilles légèrement épicées aux crevettes, viande de porc doux et de la poudre de curry

Thaise groene curry met kokosmelk en groenten 17,90
Curry Thai vert avec lait de coco et légumes

24. Pad Krapow

28,00

42. Khaw Pad

THAISE CURRY / CURRY THAI

Khung

22,00

33. Khung Pow (8 st/pc)

41. Pad Thai

Naar keuze: gehakte kipfilet, varkensgehakt of gehakte eendenborst geparfumeerd
met limoen, munt, koriander en gebrande rijst
Aux choix: Filet de poulet haché, haché de porc ou maigret de canard haché au
citron vert, menthe, coriandre et riz grillé

22. Massaman

20,00

Gefrituurde visfilet met groenten en gember
Filet de poisson aux légumes et gingembre

VG

Thaise rode curry met kokosmelk en bamboe
Curry Thai rouge au lait de coco et bambou

Nua

Rode currypasta, groenten en Thaise basilicum
Pate de curry rouge, légumes et basilic Thai

Gefrituurde visfilet met drie seizoenen saus
Filet de poisson, sauce trois saisons

16,00

21. Panang

32. Pad Prik Kaeng

Inktvis en scampi met groenten en Thaise basilicum
Calmars et scampi avec des légumes et basilic Thai

14. Yam Khung

20. Kiow Waan

22,00

Gemarineerde dunne lende met pittig Thais sausje
Entrecôte marinée accompagné de sa sauce Thai épicée

Gegrilde gamba’s met saus van rode curry
Gamba’s grillées sauce au curry rouge

SALADES

19. Laap

31. Nua Yang — Tiger Cry

Gegrilde gamba’s met onze heerlijke Thaise looksaus
Gamba’s grillées avec notre délicieuse sauce Thai à l’ail

Kippenbouillon met huisgemaakte ravioli (scampi, varken en gember) en pak choi
Bouillon de poulet avec des ravioli fait maison (scampi, poulet, gingembre) et pak choi

13. U Ti Jauw (hoofdgerecht - plat principal)

SPECIALITEITEN / SPÉCIALITÉS

Kai

Khung

17,90

21,00

Kai/Mooh

Khung

17,90

Kai/Mooh

17,90

21,00

Nua

19,00

Ped

20,00

Kai/Mooh

17,90
Kai

17,90

Alle gerechten worden individueel à la minute bereid met verse ingrediënten en met
respect voor de Thaise traditie. Vers koken neemt echter wat meer tijd in beslag dan enkel
opwarmen van gerechten. Bedankt voor uw begrip.
Gerechten aangeduid met
worden aangenaam pikant klaargemaakt. Liefhebbers
/3
of Thai style).
voor extra spicy kunnen dit bij bestelling melden (2
- Laat ons weten of u allergisch
Vegetarische gerechten herken je aan het symbool
bent voor een bepaald ingrediënt. We stellen u graag een gepast alternatief voor.
Bij hoofdgerechten is jasmijnrijst inbegrepen behalve bij noedelgerechten.
Tous nos plats sont préparés à la minute avec des ingrédients frais dans le respect de la tradition Thai. Cuisiner des produits frais à la minute prend un peu plus de temps que réchauffer
des plats. Merci pour votre compréhension.
Les plats indiqués avec
sont agréablement piquant. Pour les amateurs nous pouvons
lors de la commande proposer (2
2
/3
ou style Thai).
- Si vous êtes allergique à certains
Les plats végétariens sont indiqués avec le symbole
ingrédients faites nous le savoir et nous vous proposerons des plats adaptés.
Le riz jasmin est compris dans tous les plats principaux sauf pour les plats avec nouilles.

KIDS

(<12j)

(extra bord - couvert: € 6,00)

44. Kai Satay (3 st/pc)

Gemarineerde kipsatés met huisgemaakt Thais pindasausje
Brochettes de poulet marinées sauce Satay Thai

45. Khaw Pad
Gebakken rijst / Riz sauté

46. Pad Thai
Gewokte rijstnoedels met groenten
Nouilles sautés et légumes

21,0 0

Kai

Khung

13,50

15,50

Kai

Khung

13,50

15,50

BIJGERECHTEN / ACCOMPAGNEMENTS
47. Gebakken rijst / Riz sauté

5,00

48. Gebakken noedels / Nouilles sautées

5,00

49. Pad Phak Ruammit
Khung

13,50

BG

Gewokte groenten in sojasaus
Légumes sautés dans la sauce soja

50. Jasmijnrijst / Riz jasmin (inbegr. bij hoofdgerechten /

13,50

compris dans plats principaux)

HG

17,50
3,50

Kai = kip / poulet | Mooh = varken / porc | Ped = eend / canard | Nua = rund / bœuf | Khung = scampi | Plaa = visfilet / filet de poisson | VG = voorgerecht / entrée | HG = hoofdgerecht / plat principal | BG = bijgerecht / accompagnement

authentic thai food

FINGERFOOD
1. Poo Pear Phak (4st/pc)

10,00

2. Kai Satay (4st/pc)

10,00

3. Khung Tempura (5st/pc)

15,00

Thaise loempia met groenten / Nems Thai aux légumes

Uw input en social media: indien je vragen of opmerkingen hebt, vernemen we dit graag ter plaatse zodat we
onmiddllijk een en ander kunnen toelichten of aanpassen. Uw positieve waardering op tripadvisor en social media
zijn voor ons zeer belangrijk.
Votre avis et social media: n’hésitez pas à nous faire part de vos questions ou commentaires lors de votre visite afin de pouvoir répondre
ou remédier les cas échéant. Votre appréciation sur Tripadvisor t social media sont très important pour nous.
KLANTEN BUA THAI: PW/MdP: thaibua123

Gemarineerde kipsatés met huisgemaakt Thais pindasausje
Brochettes de poulet marinées sauce Satay Thai
Krokante tempura van scampi met zacht chilisausje
Tempura de scampi avec sauce au chili aigre-doux

4. Thod Man Plaa (5st/pc)

12,50

5. Kradook Mooh Thod (5st/pc)

10,00

6. Dim Sum (5st/pc)

12,50

7.

16,00

Vispasteitjes met komkommersausje
Cake de poisson avec sauce au concombre
Varkensribbetjes gemarineerd op Thaise wijze
Côtes de porc marinées façon Thai
Gestoomde dim sum met kip, varken en scampi
Dim sum à la vapeur au poulet, porc et scampi

Khung Pow (4st/pc)

Gegrilde gamba’s met ons heerlijk thais looksausje
Gambas grillées avec notre délicieuse sauce Thai à l’ail

8. Chicken wings (5st/pc)

10,00

9. Assortiment Bua Thai

15,00

Gemarineerde kippenvleugel / Ailes de poulet marinées
Assortiment van 7 verschillende Thaise hapjes
Assortiment de 7 entrées Thaï

BUBBELS / BULLES
SPANJE

APERITIEVEN / APERITIFS & COCKTAILS
Martini rood-wit / rouge-blanc
Porto rood-wit / rouge-blanc
Sherry dry
Pineau de charentes
Kir witte wijn / vin blanc
Glaasje cava
Kir Royale cava
Kir Royale champagne
Glaasje prosecco rosé
Picon witte wijn / vin blanc (18cl)
Mai thai (Aperitif maison)
Mai thai NA
Martini Royal
Mojito
Malibu
Batida De Coco
Passoa
Safari

Glas
Verre

Cava ”Rigol” Brut

Karaf 1/2
Carafe 1/2

6,50

Fles
Bouteille

ROSÉ

30,00

FRANKRIJK

Niet alleen in België maar wereldwijd is cava een zeer populaire drank geworden. Cava Rigol is een fijne mousserende wijn, die in het zuiden
van Barcelona volgens de “méthode traditionelle” gemaakt wordt van de traditionele Catalaanse druivensoorten macabeo, xarel-lo en parellada. Hij wordt goed koel geserveerd en kan bij elke gelegenheid gedronken worden.

ITALIE

Bosco del Merlo, Brut Rosé

7,50

36,00

Als er een rosé prosecco zou bestaan, zou het deze zijn. Een echte pinot noir uit de regio Valdobbiadene! Mooie lichtroze kleur, met een
fijne en aanhoudende parel en heerlijke frisse aroma’s van rode bessen.

FRANKRIJK

Champagne Madame de Maintenon Brut

10,00

45,00

Madame de Maintenon is een champagne die uitstekend smaakt bij verfijnde hapjes en kwalitatieve gerechten. Zijn subtiele balans en
elegantie, maken van hem de ideale begeleider van voorgerechten met vis en gevogelte. Een echte gastronomische champagne

WIT / BLANC
FRANKRIJK

Les Croisières Blanc (Sauvignon blanc)

Glas
Verre

Karaf 1/2
Carafe 1/2

5,00

17,00

Fles
Bouteille

24,90

Deze 100% sauvignon, grotendeels afkomstig van de hellingen en uitlopers van de Montagne Noire in de Minervois, heeft een mooi
fruitig karakter van limoen en rijpe vruchten zoals perzik en peer.

Chardonnay & Terret, Laroche

5,50

18,00

Riesling d’Alsace, Kuehn

L’ Authentique Mâcon-Chardonnay
Collin Bourisset

7,90

26,00

38,00

Deze chardonnay is afkomstig is van het gelijknamige dorpje Chardonnay-les-Mâcon. Het boeket van witte bloemen en mooi rijp fruit
wordt ondersteund door evenwichtige houttoetsen die hem een opmerkelijke lange afdronk geven.

Château Haut Mayne, Graves Blanc

33,00

Hij past uitstekend bij riviervis. Deze “Reserve” wijn, is een samenstelling van verschillende cuvées, die voldoen aan de specifieke
eisen van de gastronomie. Heerlijke wijn, gemaakt van 60% sémillon en 40% sauvignon, met een prachtige neus van citrus, witte
bloemen en vanille.

ITALIE

Gavi di Gavi D.o.c.g, Fontanafredda

35,00

Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn gemaakt van de cortese-druif is
aangenaam fruitig (exotische vruchten) met een goede balans en lengte.

SPANJE

Enaria Verdejo, Rueda

29,50

Lichte, frivole Rueda afkomstig van de appellatie Castilla-León. Neus van tropisch fruit, ananas en grapefruit met veel frisheid in de mond.

NIEUW-ZEELAND

Sauvignon Blanc ”Private Bin”, Villa Maria
BIO

6,70

24,00

34,50

7,50
7,80
7,80
8,00
8,00
8,00
9,50
10,50
11,50
11,50
12,00
13,50

J&B
Johny Walker Red
Chivas Regal
Jack Daniels

8,50
8,50
11,50
9,50

(lokale kwaliteitsgin met oa gember en citroentijm)

Rosé de la Chevalière, Laroche

Glas
Verre

Karaf 1/2
Carafe 1/2

Fles
Bouteille

5,00

18,00

25,00

Estandon ”Héritage”, Côtes de Provence

7,00

24,00

34,00

Deze rosé heeft een prachtige lichtroze kleur, een floraal bouquet en hints van wit fruit. In de mond is hij rond, zijdezacht en elegant. Zeer geschikt
bij exotisch getinte gerechten.

Les Croisières ”Le Gris”, 100% Grenache

29,00

Mooie lichtroze kleur, subtiele neus van klein rood fruit, abrikozen, witte perziken en wat florale toetsen. In de mond ontwikkelt hij
frisheid, mineraliteit en elegante smaken.

ROOD / ROUGE
FRANKRIJK

Glas
Verre

Les Croisières Rouge

5,00

Karaf 1/2
Carafe 1/2

Fles
Bouteille

17,00

24,90

De harmonieuze blend van merlot, cabernet sauvignon en syrah afkomstig van wijngaarden gelegen tussen Narbonne en Carcassonne,
geven de wijn zijn diep rode kleur en aroma’s van rijp fruit en specerijen.

Côtes du Rhône Rouge ”Samoriëns”, Ferraton

32,50

De overheersende druivensoort grenache verleent aan deze Côtes du Rhône aroma’s van rijp rood fruit, van frambozen, bramen en
bosbessen verrijkt door kruidige toetsen. Van een kwaliteit die de verwachtingen ruim overtreft.

32,00

Dit is een van de meest expressieve witte druivensoorten ter wereld en wordt vaak gecombineerd met gastronomische hoogstaande
gerechten. Dankzij de terroir van Ammerschwihr kan Francis Klee, oenoloog van het huis Kuen, deze wijn met veel kennis vinifiëren. Een
frisse, elegante wijn met een boeket van witte bloemen en citrus.

Pisang
Campari
Ricard
Vodka Eristoff
Bacardi
Tequila
Gin Bombay Sapphire
Gin Bulldog
Gin Hendrick’s
Gin G’Vine Floraison
Gin Tanqueray Ten
Ginger Gin

De grenache, syrah en merlot druiven geven deze wijn een mooie koraalkleurige schijn. Een fruitige en heerlijke rosé met geuren van
aardbeien en verse rozen.

26,50

De terret druif zorgt voor een frisse lichte toets, terwijl chardonnay rondheid en typische smaken van linde en citrusvruchten geeft.
Een gestructureerde, frisse, fruitige en delicate witte wijn.

6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
7,50
11,00
7,50
7,80
9,00
6,50
9,00
10,50
7,50
7,50
7,50
7,50

33,00

Pinot Noir, ”Réserve Spéciale” Gérard Bertrand

Dit is een verleidelijke, verfijnde pinot noir. Hij is rond, fruitig en wordt jong gedronken. Aroma’s van rijpe kers en wilde framboos
resulteren in een zijdezachte afdronk.

ITALIE

La Torre Primitivo di Manduria DOC

7,50

25,00

36,50

Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn werd 8 maanden op eiken
houten vaten gerijpt. waardoor we aroma’s krijgen van rijp rood en zwart fruit (framboos, braam, pruim) met geroosterde toetsen en wat
kruidigheid.

SPANJE

Rioja Crianza, Viña Real

7,00

24,50

35,00

De druiven, vooral tempranillo, worden geteeld in het noorden van de Ebro rivier, in Elciego. Dit is een exclusieve Rioja’s van Alavesa.
Fijne neus met mediterrane aroma’s en met uitgesproken balsamico toetsen. Een mond van zijdezachte tannines en een vleugje hout.

ARGENTINIE

Malbec, Domaine Bousquet

29,50

Malbec, de karakteristieke druif van Argentinië. De wijn is buitengewoon, zonder kunstmatig houtgebruik. In de neus zwart fruit, pruimen
en cassis, vermengd met kruiden zoals zwarte peper, gevolgd door hints van chocolade. De aanzet is soepel met ronde smaken en
zijdezachte tannines en met een aanhoudend aroma.

CHILI

Merlot ”Estate Series”, Errazuriz

6,00

19,50

29,00

De druiven zijn gedeeltelijk afkomstig van de Maipo Vallei (met een Atlantisch klimaat) en van Aconcagua (met een Mediterraan klimaat).
Deze wijn met aroma’s van rijp rood fruit wordt ondersteund door soepele, zijdezachte en fijne tannines, dankzij een veroudering van
12 maanden op eiken vaten.

Los Vascos, Cabernet Sauvignon, Colchagua

Deze intense sauvignon wordt overheerst door aroma’s van kruisbes, passievruchten, citrusfruit en vegetale toetsen.

31,50

AUSTRALIE ZOETE WIJN / MOELLEUX
Late Harvested Muscat, Brown Brothers
(Vendanges Tardives)

6,50

21,00

31,00

Deze heerlijke en unieke wijn wordt zeer laat geoogst. Het fruitige karakter wordt ondersteund door de natuurlijke zoetheid van de
muskaatdruif. Zeer rijp fruit en de frisheid in de mond.

DRANKEN / BOISSONS
Coca Cola
Cola Zero
Tonissteiner orange
Tonissteiner citroen
Gini
Tonic Schweppes
Tonic Fever Tree Premium
Tonic Fever Tree Mediterranean

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,50
3,50

Ice Tea Lipton
Sinaasappelsap Looza
Appelsap Looza
Multi vruchtensap Looza

3,50
3,20
3,20
3,50

BIEREN / BIÈRES

WATERS / EAUX
Spa blauw / rood
1/2 L Spa blauw
1/2 L Spa bruis

vat / pression
Stella 25 cl
Stella 33 cl
Leffe Blond 6,6%

3,00
3,80
4,00

3,00
5,00
5,00

fles / bouteille
Singha (thais blond) 5%
Hoegaarden 4,9%

4,50
3,50

Ook takeout menu verkrijgbaar - Menu à emporter est également disponible

|

Jupiler NA 0,4%
Kriek Lindemans 4,5%
Leffe Bruin 6,5%
Orval 6,2%
Tripel Karmeliet 8,4%
Westmalle Trippel 9,5%
Omer 8%
Duvel 8,5%
Chimay blauw 9%

U kan bestellen tot 15 min. voor sluitingstijd - Vous pouvez commander jusqu’a 15 min. avant l’heure de fermeture

3,50
3,80
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

Vermelde prijzen zijn BTW inbegrepen | Les prix indiqués sont TVA inclu

Zowel in de neus als mond vinden we veel rijp zwart fruit terug. Hij bezit tevens veel structuur, zoals een wijn uit de Médoc, die de stijl
van het huis Lafi te in Los Vascos benadrukt.

