
Toelichting: 
   = traditioneel scherp 

            = traditioneel pittig 

                     = traditioneel een beetje pittig 

Voorgerechten: 

001. Saté Kai               [€ 2,50 p.p.] 
Thaise kipsaté met pindasaus – 2 st. p.p. 

002. Moe Ping               [€ 2,50 p.p.] 
Gegrilde varkensvlees in Thaise BBQ-saus - 2 st. p.p. 

003. Thod Man Plaa              [€ 1,70 p.p.] 
Thaise viskoekjes incl. zoet zure saus - 4 st. p.p. 

004. Thod Man Koeng              [€ 1,70 p.p.] 
Thaise garnalenkoekjes incl. zoet zure saus - 4 st. p.p. 

005. Pho Phia Kai               [€ 1,70 p.p.] 
Thaise mini-loempia’s met kip en groente incl. zoet zure saus - 4 st. p.p. 

006. Pho Phia Jae (vegetarisch)              [€ 1,70 p.p.] 
Vegetarische Thaise mini-loempia’s incl. zoet zure saus - 4 st. p.p. 

007. Kai Thod               [€ 1,70 p.p.] 
Gebakken kippenvleugeltjes incl. zoet zure saus - 4 st. p.p. 

008. Thod Man Gaow Pood (vegetarisch)  [€ 1,70 p.p.] 
Maiskoekjes incl zoet zure saus - 4 st. p.p. 

 

Prijzen per hoofdgerecht: 
Kip / Vis / Vegetarische gerechten          [€   7,50 p.p.] 
Varkens gerechten            [€   9,50 p.p.] 
Rund / Garnalen gerechten           [€ 12,50 p.p.] 

Hoofdgerechten: 
100. Phad Prik 
Roergebakken kipdijenvlees / varkensvlees / rundvlees in rode 
currypasta met stukjes bamboe 

101. Phad Med Mha Muang 
Krokant gebakken kip met cashewnoten, ui, paprika, champignons en 
lente-ui 

102. Phad Kra Praw 
Roergebakken kipgehakt / varkensgehakt / rundergehakt met Thaise 
basilicum, sperziebonen en rode pepers 

103. Phad Priaw Waan 
Roergebakken kip / varkensvlees / garnalen in zoet zure saus met 
ananas, ui en groenten 

104. Phad Pak Roam 
Roergebakken groentenmix in oestersaus met kip / varkensvlees / 
garnalen 

105. Phad Nua Naam Man Hoy 
Roergebakken rundvlees in oestersaus met ui, paprika, champignons 
en lente-ui 

106. Kaeng Pha Naeng 
Thaise pha naeng currypasta met kokosmelk, rode peper, citroenblad 
met kipdijenvlees / varkensvlees / rundvlees 

107. Kaeng Ka Ree 
Gele currypasta met kokosmelk en stukjes kipdijenvlees / varkensvlees 
/ rundvlees 

108. Kaeng Massaman 
Massaman curry met kokosmelk en kipvleugeltjes / varkensvlees / 
rundvlees 

109. Kaeng Kiew Waan 
Groene curry met kokosmelk stukjes kipdijenvlees /  varkensvlees / 
rundvlees, bamboe en citroenblad 

110. Tom Yam 
Hete Thaise soep met citroengras, laos, rode ui, citroenblad, rode 
peper, koriander en limoen met kipfilet / garnalen 

111. Tom Kha 
Romige soep in kokosmelk met citroengras, laos, rode ui, citroenblad, 
rode peper, koriander en limoen met garnalen 

112. Yam Moe Yang 
Salade van fijngesneden gegrilde varkensvlees met rode ui, 
komkommer, verse koriander, rode peper en citroen 

113. Plaa Sam Ros 
Krokant gebakken pangafilet geserveerd met een pittige zoet zure saus 
van tamarinde en ui 

Vegetarische hoofdgerechten: 

115. Phad Pak Tahoe 
Roergebakken tahoe en mix van groenten in soyasaus 

116. Phad Priaw Waan Tahoe 
Roergebakken groenten, ananas in zoet zure saus 

117. Tom Kha Pak 
Romige soep in kokosmelk met citroengras, laos, rode ui, citroenblad, 
rode peper, koriander, limoen en groenten 

Bijgerechten:  
118. Khao Suay   [€ 1,50 p.p.] 
Witte rijst 

119. Khao Phad   [€ 1,80 p.p.] 
Gebakken rijst met ei en groente 

120. Pad Thai   [€ 2,25 p.p.] 
Gebakken noodles met ei, taugé, gemalen pinda’s en lente-ui in 
tamarinde saus 

 



Nagerechten:  
121. Mix fruit van het seizoen             [€ 1,50 p.p.] 
Mininmaal 3 verschillend tropisch fruit 

122. Schep ijs               [€ 1,50 p.p.] 
Ijs smaak naar keuze 

123. Mandarijn Delight              [€ 1,50 p.p.] 
Zelfgemaakte luchtige pudding met mandarijnen 
 

 

Contact: Kob Renting 
Tel.: 06-11462766 

Email: maekob@thaieten.nl 
Internet: www.thaieten.nl 

Oldengaerde 7 – 7841 GA – SLEEN [Drenthe] 

Toelichting 

U bent volledig vrij om uw eigen buffet samen te stellen. Wij willen u daarbij 
graag persoonlijk adviseren zodat we uw wensen kunnen vertalen naar een 
aanbieding. Als u contact met ons opneemt dan kunnen we hiervoor een 
gesprek inplannen. We kunnen tevens zorgen voor servies, bestek, (sta)tafels, 
stoelen, glazen e tafelkleden voor een all-in catering. 

Vraag naar de mogelijkheden bij speciale wensen en/of allergieën.  

(De genoemde prijzen zijn geldig bij buffetten vanaf 10 personen) 

Voorbeeld bestelling voor 10 personen: 
Voorgerechten 
Saté Kai      10 x   2,50 
Pho Phia Jae     10 x   1,70 

Hoofgerechten 
Phad Med Muang (kip)    10 x   7,00 
Phad Nua Naam Man Hoy (rund)   10 x 12,00 
Phad Kra Praw (varken)    10 x   9,00 

Bijgerechten 
Witte rijst     10 x   1,50 
Khao Phad     10 x   1,80 

Nagerecht 
Mix Fruit     10 x   1,50 

Totaal            355,00 

Thaise buffetten op locatie 
voor al uw feesten en  
evenementen, groot of klein 


