
SOEPEN 
TOM YAM KHUNG  € 12.90 
met garnalen en citroen kruid 
KIOW KHUNG € 12.90  
met garnalen raviolis 
 

VOORGERECHTEN 
POPIA THOD € 11.30 
loempias 

CANOMCHIP € 11.30 
gestoomde raviolis 
Kiowkrob € 11.30 
gefrituurde raviolis 

Kaï Saté € 11.30 
kip brochetten 

Popia Khung € 12.50 
garnaal kroketten 

Yam Wounsen  € 12.50 
vermicelli salade 
KHUNG CHÉ NAM PLÂ  € 12.50 
verschrikkelijk pikante rauwe garnalen 

ASSIETTE NOÏ €13.50 
voorgerechten assortiment 
 

KIP 
TOM KA KAÏ € 16.90 
met citroen kruid en kokosmelk 

PANANG KAÏ € 16.90 
met rode curry en kokosmelk 

KAÏ PAD KHING € 16.90 
met gember 

KENG PÈT KAÏ  € 16.90 
met rode curry, kokosmelk en bamboo 

KAÏ PAD KAPAO  € 16.90 
met thaïse basilicum 

KAO PAD KAÏ € 16.90 
gebakken rijst met kip 

KAÏ PAD PON CURRY € 16.90 
met indische curry en groenten 

KAÏ PAD MET METMAMOUANG € 16.90 
met cashew noten 
 

VARKENSVLEES 
MOO PAD KHING € 16.90 
met gember 

MOO THOD KATHIAM € 16.90 
gebakken varkensvlees met knoflook en peper 

PIOWAN MOO € 16.90 
zoet-zuur varkensvlees

RUNDSVLEES 

NEUA PAD NAMAN OY € 17.90 
met gebakken groenten 

PANANG NEUA  € 17.90 
met rode curry en kokosmelk 

NEUA PAD KAPAO  € 17.90 
met thaïse basilicum 

KENG KIOWAN NEUA  € 17.90 
met groene curry en kokosmelk 

YAM NEUA  € 17.90 
pikante rundsvlees salade 
 

SCHELPDIEREN 
KHUNG PLAMUK KATHIAM €18.50 
garnalen en inktvis met knoflool 

TOM YAM KHUNG  € 18.50 
garnalen soep met citroen kruid 

PIOWAN KHUNG € 18.50 
zoe-zure garnalen 

TCHOU TCHI KHUNG  € 18.50 
garnalen met rode curry en kokosmelk 

KHUNG PAD PON CURRY € 18.50 
garnalen met indische curry en groenten 

KAO PAD KHUNG € 18.50 
gebakken rijst met garnalen 
 

ONZE SUGGESTIES … 
MIENGKHAM – ONBESCHRIJFELIJK € 17.90 
proeflepels belegd met een blad van beteuil 
bedekt met gember, garnalen, gegrilde kokos, pinda's, 
gebakken sjalotjes en overgoten met een geurige saus 

KHAOMAN SOMTAM  € 17.90 
groene papajasalade geserveerd met kokosmelkrijst 

PLAMUK YANG € 17.90 
gegrilde inktvisfilet 

KE PRIKTHAI DAM € 22.50 
lamskroon met zwarte peper en groenten 

KENG CURRY KAÏ € 22.50 
kipfilet rollade met thaïse gele curry 

5 CURRYS ASSORTIMENT € 23.90 
vijf verschillende recepten : 
   kip met kokosmelk en citroen kruid 
   rundsvlees met kokosmelk en matsaman curry  
   kip met kokosmelk en gele curry  
   eend met kokosmelk en rode curry  
   garnalen met kokosmelk en groene curry  

 

Een andere wens … vraag het ons

FR au verso 
 

Neem me mee voor 
uw volgende afhaal bestelling 

www.noi.be - Tel. +32 2 380 68 60 




