110, Mechelsesteenweg. 1970 Wezembeek-Oppem

Take away menu Tel : 02 /731.27.26
Gerechten om mee te nemen

Voor ger ech ten

Tom yam khung			
Scampisoep met citroenkruid en gember			
09.80€
Kwetionam				Rijstnoedel bouillon met rundsvlees				07.10€
Tom yam kaï				
Kippensoep met citroenkruid en gember			
07.10€
Keng tjud				Groentensoep met varkensvlees en vermicellis		
07.10€
Taï Spécial				Assortiment Thaïse lekkernijen				11.90€
Katong tong				Lenterolletjes ( à la My-Taï )					09.10€
Canomchip				Gestoomde rijstpasteitjes, varkensvlees, garnalen		09.10€
Thod man khung			Scampibeignets						09.30€
Kaï moo satay				Kip- en Varkensspiesjes					09.10€
Yamwounsen				Vermicellisalade met garnalen en calamaris			09.90€
Phla khung				Scampisalade, lauw opgediend				10.30€
Gerechten om mee te nemen

Hoofdgerecht en

Neua pad naman oy			Rundsvlees met wokgebakken groentjes			
12.90€
Panang kaï				
Kip in kokosmelk met « panang » kerrie			
12.60€
Panang neua				Runds
‘’
		
‘’ 			
13.50€
Panang moo				
Varkensvlees ‘’
‘’			
11.90€
Kiowan kaï				Kip, kokosmelk in groene kerrie				12.80€
Kiowan neua				Runds,
‘’
‘’				
13.70€
Kiowan moo				
Varkensvlees, ‘’
‘’				
11.90€
Kiowan khung				
Scampi,
‘’
‘’ 				
16.30€
Keng ped kai				
Kip in kokosmelk met rode kerrie, Thaïse aubergine		
12.60€
Keng kaï noh maï			
Kip in kokosmelk, rode kerrie en bamboescheuten		
12.60€
Yam neua				Gegrilde rundssalade, lauw opgediend			12.90€
Yam moo				Varkensvleessalade, lauw opgediend				11.30€
Yam khung				Scampisalade, vermicellis, lauw opgediend			15.50€
Piowan kaï				Zoetzure kip, verse ananas en groentjes			
12.00€
Piowan moo				
‘’
Varkensvlees
‘’					
11.30€
Piowan khung				Zoetzure scampi’s, verse ananas en groentjes		
15.50€
Pad king kaï				
Kip met verse gember en groentjes				
12.00€
Pad king moo				
Varkensvlees ‘’
‘’				
11.30€
Pad king khung			
Scampi’s ‘’
‘’				
15.50€
Pad kapao kaï				
Kip met verse basilicum en groentjes				
12.00€
Pad kapao neua			Runds ‘’
‘’				
12.90€
Pad kapao moo			
Varkensvlees ‘’
‘’				
11.30€
Pad kapao khung			
Scampi’s ‘’
‘’				
15.50€
Kao pad kaï				Gebakken rijst met kip en groentjes				
12.00€
Kao pad neua				
‘’
‘’ runds
‘’				
12.90€
Kao pad moo				
‘’
‘’ varkensvlees
‘’ 			
11.30€
Kao pad khung			
‘’
‘’ scampi’s
‘’				
15.50€
pikant			vrij pikant			opgepast !!!
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Tchoutchikhung			
Scampi’s in een rode kokosmelk kerrie			
Tom ka kaï				
Kip in kokosmelk, citroenkruid en gember			
Tom ka moo				
Varkensvlees in kokosmelk, citroenkruid en gember		
Tom ka khung				
Scampi’s
‘’
‘’		
Kaï katiam				
Kip met verse groene peper en look				
Neua katiam				Runds ‘’
‘’				
Moo katiam				
Varkensvlees ‘’
‘’				
Khung katiam				
Scampi’s ‘’
‘’				
Gerechten om mee te nemen

16.30€
12.60€		
11.90€
16.30€
12.00€
12.90€
11.30€
15.50€

No e d e l s ( r ijs t )

Kwetio pad kaï			Gebakken rijstnoedels met groentjes en kip			
12.00€
Kwetio pad neua			
‘’
‘’ runds		
13.30€
Kwetio pad moo			
‘’
‘’ varkensvlees
11.30€
Kwetio pad khung			
‘’
‘’ scampi’s		
15.50€
Pad Thaï kaï				Zoetzure rijstnoedels, soja en kip				12.00€
Pad Thaï moo				
‘’
‘’ varkensvlees			
11.30€
Pad Thaï khung			
‘’
‘’ scampi’s			
15.50€
Gerechten om mee te nemen

Ga r n i t u r e n

Al onze gerechten worden steeds met Thaïse rijst geserveerd
Pad pak see sahaï			
Assortiment gebakken groentjes				
08.00€
Kao pad				Gebakken rijst met groentjes					08.00€
Kwetio pad				Gebakken rijstnoedels met groentjes				08.00€
Pad Thaï				Zoetzure rijstnoedels met sojascheuten			08.00€
			
Gerechten om mee te nemen

D e ss e r t s

Bevroren vruchten:			Ananas								07.40€
					Kokosnoot							07.40€
					Sinaasappel							07.00€
					Citroen							07.00€
Traditioneel:				Chocolade mousse						06.70€
					Verse fruitsla							05.70€
					Jasmijntaart ( met een bolletje ijs )				05.70€

Mocht u allergisch zijn aan bepaalde ingrediënten, gelieve het ons te melden.
MY-TAI Traiteur aan huis Tel : 02 /731.27.26

