Afhaalkaart: juli

Beuldersweg 21
6031 CT Nederweert
Tel: +31 (0) 495-585012

Voorgerecht
11.

Moe Pan Khon Thod
Thaise gefrituurde gehaktkoekjes

18.

Saté Moe
Varkenssaté

Hoofdgerecht
32.

Kai Phad Med Mamung
Roerbakken kipfilet met cashewnoten, peultjes, ui, en paprika in chilisaus

55.

Moe Phad Prik Waan
Roerbakken varkenshaas met gember, paprika, lente-uitjes in sesamolie, soja/oestersaus en sherry

71.

Phanang Nua
Gesneden biefstuk met phanang curry pasta, pinda’s en basilicum in kokosmelk

94.

Koeng Phad Nam Prik Phauw
Roerbakken garnalen met worteltjes in gekruide pikante saus

Bijgerecht
78.

Khai Djauw Tam Mada
Thaise omelet met ui en tomaten

123. Phad Pak Ruam King
Roergebakken groenten met gember in zoete chilisaus

Afhaalmenu voor één persoon

11,00

Eén bijgerecht naar keuze
Inclusief witte of gebakken rijst

Afhaalmenu voor twee personen

23,50

Twee voorgerechten naar keuze
Twee hoofdgerechten naar keuze
Twee bijgerechten naar keuze
Inclusief witte of gebakken rijst

Eén portie voorgerecht
Extra hoofdgerecht
Extra bijgerecht
Bami i.p.v. rijst (per bak)
Extra rijst of gebakken rijst (per bak)
Extra bami (per bak)
Extra kroepoek (bij 2 personen)

3,75
7,00
4,00
1,25 extra
1,75
2,75
0,50

Afhaalgerechten bestellen per e-mail:
Wij raden het af om afhaalgerechten via e-mail te bestellen, daar e-mail niet 24/7 bekeken worden.

Openingstijden afhaalcentrum
Woensdag, donderdag, zondag: 17:00 - 21:00
Vrijdag, zaterdag: 17:00 - 21:30
Maandag en dinsdag gesloten
Gedurende
Wanneer
er een
de corona
enormeperiode
toeloop hanteren
in ons restaurantgedeelte
wij flexibele sluitingstijden.
is, zal er, om lange wachttijden in het weekend voor het
afhaalcentrum te voorkomen, worden aangegeven hoe lang het duurt tot het afhaalgerecht klaar is om te worden

meegenomen.

Let Op:
Er kan maar één volle spaarkaart per afhaal worden ingeleverd. Wanneer er meerdere volle spaarkaarten zijn, dienen
deze per afhaal te worden verspreidt. In verband met de corona maatregelen dient er maar 1 persoon af te komen halen.
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