Kerst En Nieuwjaar Menu 2020

Op 24 - 25 December 2020

Catering hapjes (zelfgemaakt, diepgevroren)
Mini Loempia Shanghai (met kip of varkensgehakt) 20 stuks

€ 10,00

Mini Loempia met scampi en gehaktmengsel 10 stuks

€ 9,00

Mini Loempia met kaasvulling 20 stuks

€ 10,00

Medium Loempia met kipgehakt 6 stuks

€ 10,00

Samosa driehoekje met kaas en spinazie 20 stuks

€ 10,00

Por Pea Phak (Loempia met groenten) 12 stuks

€ 10,00

Thod Man Plaa (Viskoekje) 12 stuks

€ 10,00

Thaise Kippesaté 8 stuks

€ 10,00

Thaise Varkenssaté 8 stuks

€ 10,00

Soepen

En op 31 December 2020

Tom Yam 🌶 🌶 (Pikante soep met kip of scampi)

€ 6,00

Afhalen Tussen 13.00 – 14.30u

Tom Kha Kai (Thaise kippensoep in kokosmelk)

€ 5,50

Tom Kha Toa hoo (Thaise soep met tofu in kokosmelk)

€ 6,00

3 Dagen op voorhand bestellen aub..

Rijst ( Khaw Phad )
Heidestatiestraat 37, 2920 Kalmthout
Tel. 03 344 91 07
www.turo-turo.be
Gerechten zijn koud en kunnen opnieuw opgewarmd worden

Gebakken rijst natuur

€ 7,00

of met tofu

€ 10,00

Gebakken rijst met kip
Gebakken rijst met scampi

€10,50
€11,00

Khaw Phad Man Nua (Gebakken rijst met rundvlees)

€13,50

Noedels ( Phad Thai )
Gebakken noedels met groenten

Gerechten (met witte rijst)
€ 9,00

of

met tofu

€ 10,50

Pa-nang Kai 🌶 (Kip in Rode curry met kokosmelk , ajuin, paprika)

€11,50

Gebakken noedels met groenten en kip

€ 11,00

Kheaw Whaan Kai 🌶 🌶 🌶(Kip in groene curry met kokosmelk)

€11,50

Gebakken noedels met groenten en scampi

€ 12,00

Khang Lueang Kai (Kip in gele curry met kokosmelk en groenten)

€11,50

Kai Phad Med Mamuang 🌶 (Gewokte kip met cashewnoten)

€12,50

€ 9,50

Kai Aob Soad (Gegrilde kip in tomaten saus)

€15,00

Gewokte noedels met groenten en kip

€ 10,00

Kai Phad King (Gewokte kip met gember en groenten)

€12,00

Gewokte noedels met groenten en scampi

€ 11,00

Moo Phad Prik King 🌶(Gewokt

varkensvlees met rode curry paste, groenten )

€12,00

Moo Phad Phak Ruam (Gewokt

varkensvlees met groenten in mushroom saus)

€12,00

Vermicelli Noedels ( Mie Hoen )
Gewokte noedels met groenten

€ 7,00

of

met tofu

Vegetarisch
Tofu met verschillende groenten in curry

€ 12,00

( gele curry of rode curry 🌶 of groene curry 🌶 🌶 🌶)
Gewokte Tofu of Soja meat slice

€ 12,50

met verschillende groenten in mushroom saus

Khang Nua (Rundvlees in rode curry 🌶 of groene curry 🌶 🌶 🌶)

€13,00

Nua Phad Kraprow 🌶 🌶 🌶(Gewokt

€12,00

Nua Phad Nam Man Hoi (Gewokt

rundvlees met chili, boontjes ,basilicum)

rundvlees in oestersaus en groenten)

Goong Raad Soad 🌶 🌶 (Scampi tempura met pikante saus en gember)

€15,00
€12,50

Gewokte Tofu 🌶 met cashewnoten

€ 12,50

Goong Phad Phak Ruam (Gewokte scampi

Gewokte Soja balletjes 🌶 met boonjes in rode curry paste

€ 12,50

Khang Goong (Scampi

Gewokte fijn gehakt soja 🌶 met groenten in rode curry paste en kokos € 12,50

Thaise Salade 🌶 🌶 (met munt,, lente ui, sjalotjes en limoen)
Laab Kai (kipgehakt ) of Laab Moo (varkensgehakt )

€ 12,00

Laab Ped ( met fijn gesnipperde eend)

€ 13,50

Laab Vegan ( met fijngehakt soja)

€ 12,00

€12,00

met groenten in mushroom saus)

in gele curry of rode curry 🌶 of groene curry 🌶 🌶 🌶)

Goong Phad Nam Prik Poa🌶(Gewokte scampi

€12,50

in chili oil pasta met groenten)€12,50

Plaa Muek Phad Pong Kari (Gewokte Inktvis in curry poeder met groenten,ei) €14,50
Plaa Shuu Shee (Gebakken vis met rode curry in kokosmelk )

€11,40

Plaa Sam Rod (Gewokte vis met paprika en ajuin in zoete saus )

€11,40

Ped Thod Krob (Gebakken eend overgoten met groentjes in kokosmelk)

€13,50

Ped Sam Rod (Gebakken eend overgoten met groentjes in zoete saus)

€13,50

