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TAKE AWAY & DELIVERY
VOORGERECHTEN

530 Som Tam Malakol (pikant)
531

533

532
534
535
607
609
536

538

Papaya salade van geraspte papaya en winterpeen met gemalen chili,
garnalen, knoflook, kouseband, tomaat, palmsuiker, pinda en limoen.
Yam Woen Sen (licht pikant)
Een salade van transparante noedels met een kleine toevoeging van
gemalen verse pepers, knoflook, citroen, vissaus, fijngesneden
varkensgehakt, garnalen en inktvis.
Yam Kai (licht pikant)
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.
Kanom Tjip Thod (mild)
Gebakken deegjes gevuld met gekruid kippengehakt.
Thaise Kipsaté (mild)
Stokjes kipsaté met een Thaise satésaus.
Loempia (mild)
Gevuld met diverse seizoensgroenten en Thais gekruid kippengehakt.
SpiZe Mix (mild)
Thaise kipsaté met Thaise satésaus, gebakken deegje gevuld met
gekruid kippengehakt en loempia met Thais gekruide kippengehakt
en seizoensgroenten.
SpiZe Mix Deluxe (mild)
Garnaal gevuld met gehakt van kip omhuld door wonton reepjes,
een grote garnaal in loempiadeeg, een viskoekje en een spiesje van
kip. (ook los te bestellen)

541 Tom Yam Koeng (licht pikant)

543

De Thaise specialiteit. Een pikant gekruide bouillon met citroen,
Thaise kruiden en grote garnalen.
Tom Kha Kai (licht pikant)
Thaise kippensoep met citroen, kokosmelk, pepers en kruiden.
Mama (mild)
Thaise populaire gekruide eiernoedelsoep met kipfilet en bosuitjes.

VEGETARISCH

548
546

Papaya salade van geraspte papaya en winterpeen met gemalen chili,
knoflook, kouseband, tomaat, palmsuiker, pinda en limoen.
Loempia (mild)
Gevuld met diverse seizoensgroenten.
Tom Woen Sen (mild)
Groente soep met gemengde groenten en transparante noedel.		
Tom Kha Tahoe (licht pikant)
Thaise soep met verse tahoe, citroen, kokosmelk, pikante pepers
en kruiden.

HOOFDGERECHTEN

€ 20,-

OSSENHAASGERECHTEN
858 Neua Phad Nam Man Hoi (mild)
860
856
861
859

Al onze kipgerechten zijn Halal

870 Keng Krary Kai (licht pikant)
872
873
991
871
892
863

Fijngesneden gebakken ossenhaas met gemengde groenten en
oesterzwammensaus.
Keng Massman (mild)
Speciale Thaise bruine currypasta met kokosmelk, cashewnoten, uien,
aardappelkrieltjes en gesneden ossenhaas.
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.

VARKENSHAASGERECHTEN

Kipfilet in Thaise kokosmelk en gele Thaise currypasta met ui en
aardappelkrieltjes.
Kai Phad Prieuw Waanh (mild)
Gebakken fijngesneden kipfilet met speciale zoetzure saus,
komkommer, uien, bosuien, tomaat en verse ananas.
Phad Med Ma Muang Kai (licht pikant)
Gebakken fijngesneden kipfilet in speciale bruine currypasta
met gemengde groenten, cashewnoten en champignons.
Kai Phad Phriek Juack (licht pikant)
Pikant gebakken kipfilet met jonge Thaise peper, uien,
champignons, gemalen verse knoflook.
Keng Gieuw Waanh Kai (pikant)
Gesneden kipfilet in kokosmelk gekruid met Thaise groene currypasta,
kouseband, verse citroenblad, egg-plant en Thaise basilicum.
Kai Phad Deng (pikant)
Gebakken kipfilet met rode pikante Thaise currypasta, rode Spaanse
pepers, kouseband, egg-plant, rode uien, bosuien en citroenblad.
Phad Thai Kai (mild)
Rijstnoedels met kipfilet, ei, ui, bosui, limoen, chilipoeder
en gemalen pinda’s.

879 Koeng Prieuw Waanh (mild)

877

880

878

862

Gebakken gepelde garnalen met speciale zoetzure saus,
komkommer, ui, bosuien, knoflook, verse ananas en tomaten.
Koeng Woen Sen (mild)
Gebakken gepelde garnalen met krabstick, champignons, broccoli,
uien, bosuien, verse ananas, rode paprika, transparante noedels
en oesterzwammensaus.
Phad Thalee (licht pikant)
Gebakken gemengde zeevruchten (grote garnalen, inktvis en
krabstick) in Thaise pikante bruine currypasta met champignons,
rode paprika, bosuien, gedroogde gebakken chilipeper en
verse pepers.
Koeng Phad Ghing (licht pikant)
Gepelde gebakken garnalen met verse fijngesneden gember,
Spaanse pepers, ui, bosuien, Thaise groene puntpaprika en
champignons.
Pla Laad Phriek Sot (licht pikant)
Zalmmoot met verse pikante chilisaus,limoensap en honing.
Choe Chi Koeng (pikant)
Gepelde garnalen in kokosmelk met pikante rode currypasta,
kouseband, citroenblad, verse rode Spaanse pepers, champignons,
broccoli en  Thaise basilicum.
Phad Thai Koeng (mild)
Rijstnoedels met garnalen, ei, ui, bosui, limoen, chilipoeder en
gemalen pinda’s.

€ 25,-

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

997 Kop Sawasdee (extra pikant)
Extra pikant gebakken kikkerbillen met vers gemalen knoflook,
Thaise pepers, bosuien, uien, rode paprika, kouseband,
Thaise egg-plant en Thaise basilicum.

EENDGERECHTEN
995 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.

K I N D E R M E N U € 10,-

ZEEGERECHTEN

896

537 Som Tam Tjee (pikant)
610

KIPGERECHTEN

848

SOEP

542

SPECIALS

€ 8,50

Thaise nasi met kipsaté en kroepoek
of

Kipnuggets of mini frikandelletjes of
2 rundvlees kroketten met friet

NAGERECHTEN
Spekkoek		

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

885 Phad Tahoe (mild)
888
889
864
883
891

Gebakken tahoe met kouseband, Chinese kool, bosuien, peulen,
knoflook en Thaise sojasaus.
Phad Med Ma Muang Tahoe (licht pikant)
Gebakken tahoe in speciale bruine currypasta met gemengde
groenten, champignons en cashewnoten.
Tahoe Pad Phriek Juack (licht pikant)
Pikant gebakken tahoe met jonge Thaise peper, uien,
champignons en gemalen verse knoflook.
Phad Thai Tahoe (mild)
Rijstnoedels met tahoe, ei, ui, bosui, limoen, chilipoeder en
gemalen pinda’s.
Keng Krary Tahoe (licht pikant)
Tahoe in kokosmelk en Thaise gele currypasta, uien, bosui en
gemengde groenten.
Tahoe Prieuw Waanh (mild)
Tahoe met speciale zoet-zure saus, komkommer, uien, bosuien,
tomaat en verse ananas.

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met witte rijst

867 Moe Phad Prieuw Waanh (mild)
865
869

868

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.

EXTRA’S
Gebakken rijst, noedels of mihoen in plaats van witte rijst p.p. € 3,€ 4,Extra kom gebakken rijst, noedels of mihoen

Heeft u een allergie? Dan horen wij dit graag van u.
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.

www.spize.nl

4,50

