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SPECIALS

NAGERECHTEN

Special gerecht in menu plus € 5,00

6,50

Fruit explosion
Sorbetijs met vers fruit en slagroom.

KIKKERBIL
998

22,75

Kop Krathieum (mild)
Gebakken kikkerbillen met veel verse knoflook, witte peper,
uien, fijngesneden bosuien en verschillende soorten Thaise saus.

997

(lychee, ramboetan, jong kokosvlees, papaya en jack-fruit)

22,75

Kop Sawasdee (extra pikant)

6,50

Koning van Siam
Sticky Rice met kokosmelk en een bolletje kokosijs met thaise vruchten.

Extra pikant gebakken kikkerbillen met vers gemalen knoflook, Thaise pepers, bosuien,
uien, rode paprika, kouseband, Thaise egg-plant en Thaise basilicum.

6,50

Spekkoek
Met pandanijs en slagroom.

6,50

Chocolate delight
Optocht van brownie, chocolademousse en chocolade ijs
geserveerd met chocoladesaus en slagroom.

EENDGERECHTEN
995

22,75

Pet Phad Phak (mild)
Gebakken eendenborst met verschillende soorten fijngesneden groenten en knoflook.

994

Keng Phed Pet Yaang (pikant)
Eendenborst in kokosmelk met pikante Thaise rode currypasta Thaise egg-plant,
kouseband, rode uien, Spaanse pepers, verse ananas, cherrytomaatjes en Thaise basilicum.

6,50

Dame Blanche
Vanille ijs met chocoladesaus en slagroom.

6,50

Kaneelijs
22,75

Kaneelijs met chocoladesaus en slagroom.

Natuurlijk serveren wij een heerlijk kopje koffie
of thee, een schuimige cappuccino of een pittige espresso,
mét of zonder een likeurtje.

VISGERECHTEN
Hele vis

846

Pla Nam Man Hoi (mild)

22,75

Krokant gebakken rode baars met gemengde groenten, knoflook en oestersaus (fijn van smaak).

875

Pla Samrod (licht pikant)
Krokant gebakken rode baars met Thaise pikante zoete chilisaus en knoflook.

22,75

894

Chuchie Pla (pikant)
Krokant gebakken dorade met kokosmelk, Thaise rode currypasta, Thaise basilicum,
kouseband, egg-plant en Spaanse peper.

22,75

895

Pla Laad Ghing (licht pikant)
Krokant gebakken dorade met Spaanse pepers, verse gember, uien, bosuien,
champignons, bleekselderij en peulen.

22,75

SAWADEE!
W E L KO M I N R E S TA U R A N T S P I Z E
Beleef de pure Thaise keuken in het centrum van Den Haag en laat u verrassen door de heerlijke
geuren en smaken van dit bijzondere land. SpiZe is een eigentijdse Asian Bistro met een uniek,
modern design in Aziatische sfeer, compleet met een 5 meter hoge Boeddha. Een ware eyecatcher!

Heeft u een allergie? Dan horen wij dit graag van u.

www.spize.nl

Voor een vaste prijs van slechts € 27,50 stelt u bij SpiZe uw eigen 3-gangen diner samen. Naast de
mogelijkheid tot dineren is er uiteraard gelegenheid om een cocktail of drankje te nuttigen. Kom
Thailand ervaren aan het Spui.

VO O R G E R E C H T E N
530
531

HOOFDGERECHTEN

Som Tam Malakol (pikant)
Papaya salade van geraspte papaya en winterpeen met gemalen chili, garnalen,
knoflook, kousenband, tomaat, palmsuiker, pinda en limoen.

7,50

Yam Woen Sen

7,50

OSSENHAASGERECHTEN

Een salade van transparante noedels met een kleine toevoeging van gemalen
verse pepers, knoflook, citroen, vissaus, fijngesneden varkensgehakt, garnalen en inktvis.

533
532
534
535

7,50

Yam Kai
Een salade van dun gesneden plakjes gebakken kipfilet met komkommer,
tomaat en uien en een toevoeging van gemalen verse pepers, knoflook en citroen.
Yam neua (licht pikant)
Salade van dun gesneden plakjes gebakken ossenhaas met komkommer, tomaat,
uien, gemalen verse pepers, knoflook en verse limoen.
Neua Nam Tok (pikant)
Salade van ossenhaas met gedroogde chili poeder, rode ui, cherrytomaat, limoen
en geroosterde rijst.

7,50
7,50
7,50

Kanom Tjip Thod

858
860
856
861
859

Gebakken deegjes gevuld met gekruid kippengehakt.

607

7,50

Thaise Kipsaté
Stokjes kipsaté met een Thaise satésaus.

609

Gevuld met diverse seizoensgroenten en Thais gekruid kippengehakt.

536

7,50

SpiZe Mix
Thaise kipsaté met Thaise satésaus, gebakken deegje gevuld met gekruid kippengehakt en
loempia met Thais gekruide kippengehakt en seizoensgroenten.

541

869
7,50

Tom Yam Koeng
De Thaise specialiteit. Een pikant gekruide bouillon met citroen,
Thaise kruiden en grote garnalen.

542

867
865

SOEP

868
7,50

Tom Kha Kai
Thaise kippensoep met citroen, kokosmelk, pepers en kruiden.

543

Neua Phad Nam Man Hoi (mild)
Fijngesneden gebakken ossenhaas met gemengde groenten en oesterzwammensaus.
Keng Massman (mild)
Speciale Thaise bruine currypasta met kokosmelk, cashewnoten, uien, aardappelkrieltjes en
gesneden ossenhaas. (zacht van smaak)
Phad Phriek Neua (licht pikant)
Gebakken fijngesneden ossenhaas met verse gemalen Spaanse pepers,
knoflook, uien, bosuien, champignons en Thaise soja.
Neua Phad Bai Kra Phauw (extra pikant)
Fijngesneden ossenhaas gebakken met gemalen knoflook, Spaanse pepers,
uien, bosuien en verse Thaise basilicum.
Keng Phed Neua (pikant)
Fijngesneden ossenhaas in kokosmelk met Thaise rode currypasta, kouseband,
rode ui, paprika, vers citroenblad, egg-plant en Thaise basilicum.

Moe Phad Prieuw Waanh (mild)
Gebakken fijngesneden varkenshaas met speciale zoetzure saus, komkommer,
uien, bosuien, tomaat en verse ananas.
Phad Phriek Moe (licht pikant)
Gebakken fijngesneden varkenshaas met vers gemalen Spaanse pepers, knoflook,
bosuien, uien, champignons en groene puntpaprika.
Moe Phad Ghing (licht pikant)
Gebakken fijngesneden varkenshaas met verse Spaanse pepers, vers fijngesneden gember,
uien, bosuien, champignons en Thaise groene paprika.
Moe Phad Phed (pikant)
Pikant gebakken fijngesneden varkenshaas met Thaise rode currypasta,
Spaanse pepers, kouseband en egg-plant.

7,50

Mama

537
610
548
546

19,75
19,75

knoflook, verse ananas en tomaten.

848

Keng Krary Kai (licht pikant)

Kipfilet in Thaise kokosmelk en gele Thaise currypasta met ui en aardappelkrieltjes.
872
Kai Phad Prieuw Waanh (mild)
Som Tam Tjee (pikant)
7,50
Gebakken fijngesneden kipfilet met speciale zoetzure saus, komkommer, uien,
Papaya salade van geraspte papaya en winterpeen met gemalen chili, knoflook,
bosuien, tomaat en verse ananas.
kousenband, tomaat, palmsuiker, pinda en limoen.
873
Phad Med Ma Muang Kai (licht pikant)
Loempia
7,50
Gebakken fijngesneden kipfilet in speciale bruine currypasta met gemengde groenten,
Gevuld met diverse seizoensgroenten.
cashewnoten en champignons.
Tom Woen Sen
7,50
991
Kai Phad Phriek Juack (licht pikant)
Groente soep met gemengde groenten en transparante noedel.		
Pikant gebakken kipfilet met jonge Thaise peper, uien, champignons, gemalen verse knoflook.
Tom Kha Tahoe
7,50
871
Keng Gieuw Waanh Kai (pikant)
Thaise soep met verse tahoe, citroen, kokosmelk, pikante pepers en kruiden.
Gesneden kipfilet in kokosmelk gekruid met Thaise groene currypasta, kouseband,
verse citroenblad, egg-plant en Thaise basilicum.
892
Kai Phad Deng (pikant)
Gebakken kipfilet met rode pikante Thaise currypasta, rode Spaanse pepers,
kouseband, egg-plant, rode uien, bosuien en citroenblad.
863
Phad Thai Kai (mild)
Stel zelf uw 3 gangen menu samen voor € 27,50
Rijstnoedels met kipfilet, ei, ui, bosui, limoen, chilipoeder en gemalen pinda’s.

19,75

Koeng Woen Sen (mild)
Gebakken gepelde garnalen met krabstick, champignons, broccoli, uien, bosuien,
verse ananas, rode paprika, transparante noedels en oesterzwammensaus.

19,75

877

19,75

Phad Thalee (licht pikant)
Gebakken gemengde zeevruchten (grote garnalen, inktvis en krabstick)
in Thaise pikante bruine currypasta met champignons, rode paprika, bosuien,

19,75

gedroogde gebakken chilipeper en verse pepers.

880

19,75

Koeng Phad Ghing (licht pikant)
Gepelde gebakken garnalen met verse fijngesneden gember, Spaanse pepers, ui,

19,75

bosuien, Thaise groene puntpaprika en champignons.

896

19,75

Pla Laad Phriek Sot (licht pikant)
Zalmmoot met verse pikante chilisaus,limoensap en honing.

878

19,75

Choe Chi Koeng (pikant)
Gepelde garnalen in kokosmelk met pikante rode currypasta, kouseband, citroenblad,

17,75

verse rode Spaanse pepers, champignons, broccoli en Thaise basilicum.

862

19,75

Phad Thai Koeng (mild)
Rijstnoedels met garnalen, ei, ui, bosui, limoen, chilipoeder en gemalen pinda’s.

17,75

V E G E TA R I S C H E G E R E C H T E N
17,75
881
17,75

17,75

Phad Pak Nam Man Hoi (mild)
Gemengde seizoensgroenten in Thaise sojasaus.

885

17,75

Phad Tahoe (mild)
Gebakken tahoe met kouseband, Chinese kool, bosuien, peulen, knoflook en Thaise sojasaus.

888

17,75

Phad Med Ma Muang Tahoe (licht pikant)
Gebakken tahoe in speciale bruine currypasta met gemengde groenten,
champignons en cashewnoten.

Al onze kipgerechten zijn Halal

870

19,75

Koeng Prieuw Waanh (mild)
Gebakken gepelde garnalen met speciale zoetzure saus, komkommer, ui, bosuien,

KIPGERECHTEN

Thaise populaire gekruide eiernoedelsoep met kipfilet en bosuitjes.

V E G E TA R I S C H

879

VA R K E N S H A A S G E R E C H T E N

7,50

Loempia

ZEEGERECHTEN

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met witte rijst

889
17,75
17,75

17,75

Tahoe Pad Phriek Juack (licht pikant)
Pikant gebakken tahoe met jonge Thaise peper, uien, champignons en gemalen verse knoflook.

864

17,75

Phad Thai Tahoe (mild)
Rijstnoedels met tahoe, ei, ui, bosui, limoen, chilipoeder en gemalen pinda’s.

883

17,75

Keng Krary Tahoe (licht pikant)
Tahoe in kokosmelk en Thaise gele currypasta, uien, bosui en gemengde groenten.

17,75

891

17,75

Tahoe Prieuw Waanh (mild)
Tahoe met speciale zoet-zure saus, komkommer, uien, bosuien, tomaat en verse ananas.

17,75
17,75
17,75

E X T R A’ S
Gebakken rijst, noedels of mihoen in plaats van witte rijst
Extra kom gebakken rijst, noedels of mihoen

p.p. 2,50
3,50

17,75
Als u een hoofdgerecht deelt zijn wij genoodzaakt een toeslag van € 5,00 in rekening te brengen per couvert.

