
THAI TAKE AWAY

STARTERS
Thaise kip saté met pindasaus * 6 €

Thaise loempia’s (niet gebakken)               5 €
- per 10 stuks (mimimaal 30 stuks)

Thaise loempia’s (gebakken) - 8 stuks 5 €

SOEPEN
Tom Jut Moo (groenten, noedels, varken) 9 €

Rode curry pompoen soep met kip * 10 €

Tom Kha Kai (kip) 10 €

Tom Yam kung soep (grote garnalen) ** 12 €

Tom Yam seafood soep ** 12 €

SNACKS
Thaise kroepoek 2 €

THAI TAKE AWAY

THAI TAKE AWAY IN ZAVENTEM

Authentieke Thaise keuken
Ons streefdoel is dat u zich via onze keuken in

Thailand waant.

Indien u voor 12u00 uw bestelling plaatst, kan u
die vanaf 17u30 dezelfde dag bij ons afhalen
(enkel op weekdagen maar niet op donderdag).
Voor donderdag, zaterdag en feestdagen dient u
daags voordien te bestellen. Zondag is onze
rustdag.

Er kan niet bij ons aan huis (bij)besteld worden.
U dient eerst bevestiging te krijgen per telefoon
of mail.

THAI TAKE AWAY

Onze soepen worden zoals in Thailand
beschouwd als een volwaardige maaltijd en
worden steeds vergezeld met een portie witte
rijst.

E-mail : wannas.kitchen@hotmail.com

Openingstijden:

Maandag - vrijdag : 16u00 - 19u00
Zaterdag & feestdagen:

11u00 - 13u00
16u00 - 19u00

Zondag gesloten

CHRYSANTENLAAN 29
1930 ZAVENTEM - BELGIË

+ 32 468 18 91 73

www.wannaskitchen.be



THAI TAKE AWAY

VIS SCHOTELS
Vis met rode curry-coco saus * 10 €

Pla Neung Se-Ew 10 €
(gestoomde visfilets met sojasaus)

Pla Sam Rod ** 10 €
(Zoet, zuur en pittig visfilet)

Scampi's met rode curry-coco saus * 10 €

Pla Nung Manow *** 14 €
(Goudbrasem met Thaise kruiden en limoen)

Thais omelet met garnaal 10 €

VEGETARISCH
Fried vegies met tofu (excl rijst) 8 €

Pad Thai vegi 8 €

Vegi met rode curry-coco * 9 €

Fried vegies (side dish) 7 €

EXTRA
Extra portie witte rijst 3 €

Extra portie gebakken noedels                        5 €

Gebakken rijst ipv witte rijst (per portie)      +2 €

Noedels ipv witte rijst (per portie)                +3 €

Extra portie pindasaus * 3 €

Extra portie loempia saus                                2 €

THAI TAKE AWAY

RIJST/NOEDELS
Rijst gegarneerd met roergebakken ** 10 €
varkensvlees, basilicum en gebakken ei

Rijst gegarneerd met roergebakken ** 10 €
kip, basilicum en gebakken ei

Rijst gegarneerd met roergebakken ** 10 €
rundsvlees, basilicum en gebakken ei

Thai spicy glasnoedels ** 9 €

Gebakken rijst met kip 9 €

Gebakken rijst met varkensvlees 9 €

Gebakken rijst met scampi's 9 €

Pad Thai kung (scampi) 10 €

Pad Thai kip 10 €

Pad woon Sen met scampi's 10 €

Pad woon Sen kip 9 €

Pad woon Sen varkensvlees                             9 €

THAI TAKE AWAY

VLEES/KIP SCHOTELS
Kip met cashewnoten                              12 €

Kip met vers gemaakte zoet-zure saus     12 €

Fried vegies met varken of kip (Excl rijst) 9 €

Minced Thai varkensvlees *** 10 €
(Kra Pao Moo)

Pittige Thaise kip salade *** (Laab Kai) 10 €

Thai beef salade *** (Yam Nua) 10 €

Kip met rode curry-coco saus * 10 €

Varkensvlees met rode curry-coco saus * 10 €

Kip met chili curry paste ** 10 €

Varkensvlees met chili curry pasta ** 10 €

Thaise biefstukreepjes met oestersaus 10 €

Thaise varkensreepjes met oestersaus 10 €

Thaise kippereepjes met oestersaus 10 €

Gebraden varkensvlees met knoflook 10 €

Thaise pikante rundsvlees balletjes *** 10 €

Thaise pikante varkensvlees balletjes *** 10 €

Beef of varken of kip groene curry * 10 €
met bamboe (Kheng Kiew Waan)

Beef of varken of kip rode curry * 10 €
met bamboe (Kheng Phed)

NIEUW Massaman kip 12 €

AUTHENTIEKE THAISE KEUKEN AUTHENTIEKE THAISE KEUKEN AUTHENTIEKE THAISE KEUKEN

* beetje pikant
** medium pikant
*** heel pikant

CHRYSANTENLAAN 29
1930 ZAVENTEM - BELGIË

WWW.WANNASKITCHEN.BE


