VOORGERECHTEN
Phopia thod kai
Thaise loempia’s kip (3 stuks)
2
Thodman pla
Gefrituurde viskoekjes (3 stuks)
3
Thung thong
Gefrituurde kip in knapperige wonton (5 stuks)
4
Khanom pang nha koong
Gefrituurde toast met kip en garnalengehakt (5 stuks)
5
Sate kai
Gegrilde kipfilet saté (3 stuks)
6
Koong chup paeng thod
Gefrituurde garnalen in tempura (5 stuks)
7
Phonsawan mix
Combinatie van gerechten 1 t/m 6 (min. 2 pers)
11 Phopia thod jee
Vegetarische Thaise Loempias (3 stuks)
520 Koong thod krop
Gefrituurde garnalen in knapperige wonton (5 stuks)
810 Phak chup paeng thod
In tempura gefrituurde gemengde groenten
1

Phonsawan
Fluwelen Burgwal 11c - 2511 CH Den Haag

AFHAAL- EN BEZORGKAART 2017

Ontvang 5% korting
op alle gerechten bij bezorgen of afhalen!
Bestellingen: 070 3999865 of via www.phonsawan.nl

SPECIALE AFHAALMENU’S
20

KAI / KIP

€ 19,50

Phopia thod kai (1 Thaise loempia, kip) en
Thodman pla (1 viskoekje)
Soep Thom kha kai (milde kippensoep met champignons,
kokosmelk, laos, limoenblad en koriander
Hoofd Kaeng kieuw waan kai (gekookte kipfilet in groene curry
en kokosmelk met groenten en basilicum
19

NUA / RUND

€ 21,00

8

9

10

Voor

Phopia thod kai (1 Thaise loempia, kip) en Yam nua yang
(gegrild rundvlees met citroen, munt en peper)
Soep Kau lau nua (bruine rundvleessoep met taugé, selderij
en lente-ui)
Hoofd Kaeng massaman nua (rundvlees gekookt in bruine curry
met kokosmelk, aardappel, ui en pinda’s)

18

PLA / VIS

Phopia thod kai (1 Thaise loempia, kip) en Koong chup
paeng thod (gefrituurde garnalen in tempura, 2 stuks)
Soep Tom yam koong (pittige garnalensoep met champignons,
citroen en koriander)
Hoofd Pla tilapia chu chi(gefrituurde tilapiafilet in romige rode
curry met kokosmelk en limoenblad
17
Voor

JEE / VEGETARISCH

32

33

€ 22,00

Voor

202

203

204

€ 18,50

Phopia thod jee (1 groente loempia) en Phak chup paeng
thod (in tempura gefrituurde gemengde groenten)
Soep Tom kha phak (milde groentesoep met kokosmelk, laos en
limoenblad)
Hoofd Phad thahoe himmaphaan (roergebakken tahoe met
groenten in bruine curry en cashewnoten)

€ 5,40
€ 5,40
€ 5,40
€ 5,40
€ 5,40
€ 6,50
€ 16,40
€ 5,40
€ 6,50
€ 5,40

SOEP

Voor

605
807

Tom yam koong
Pittige garnalensoep met champignons,
citroen en koriander
Tom yam kai
Pittige kippensoep met champignons,
citroen en koriander
Tom kha kai
Milde kippensoep met champignons en kokosmelk,
laos limoenblad en koriander
Tom kha phak
Milde groentesoep met kokosmelk, laos
en limoenblad
Tom yam phak
Pittige groentesoep met tahoe, citroen
en koriander
Tom jued phak
Heldere groentesoep met vermicelli,
lente-ui en champignons
Tom jued kai
Heldere kippensoep met vermicelli,
lente-ui en champignons
Poh taek
Pittige heldere soep met zeevruchten,
basilicum en Thaise peper
Kau lau nua
Bruine rundvleessoep met taugé, selderij en lente-ui
Tom kha koong
Milde garnalensoep met champignons,
laos, citroen, kokosmelk en koriander

HOOFDGERECHTEN

SALADES

€

7,20

Yam nua yang
Pittig gegrild rundvlees met
citroen, munt en Thaise peper
80 Yam chow wang
Gemalen roergebakken kipfilet met div. groenten,
gefrituurde kokos, pinda’s en munt
81 Yam woonsen
Pittige vermicelli salade met zeevruchten,
ui, lente-ui, pinda’s en Thaise peper
82 Laab kai zap
Fijngehakte kipfilet met gestampte rijst, ui, lente-ui
en bieslook in citroen, Thaise pepersaus en munt
83 Laab moo nam thok
Gegrilde varkenshaas met gestampte rijst, ui en
lente-ui in citroen, Thaise pepersaus en munt
84 Som tam thai
Jonge papaya met palmsuiker, kouseband, knoflook,
Thaise peper, citroen en pinda’s
781 Yam kai jang
Gefrituurde kipfilet met citroen, Thaise peper,
cashewnoten en chili-dressing
804 Yam ruan mid thaley
Gemengde zeevruchten met verse salade in
pittige Thaise pepersaus en mint
805 Yam pla doek foo
Gefrituurde knapperige meervalfilet met mango,
gember, citroen, pindas, munt en chili-dressing
79

€ 15,40

€ 15,40

€ 15,40

€ 15,40

€ 15,40

€ 16,50

Roergebakken met tahoe, groenten, pinda’s, citroen,
bieslook, ei en Thaise palmsuiker
70

€ 6,20
113
210
785
€ 6,20
792
€

7,20

€

7,20

€

7,20

Thahoe phad kaprauw
Roergebakken tahoe met groenten,
Thaise peper en basilicum
23 Thahoe phad phed
Roergebakken tahoe met groenten
in romige rode curry met basilicum
34 Kaeng paneng thahoe
Gekookte tahoe in panaeng curry
met kokosmelk, gember en pinda
67 Kaeng kiewwaan thahoe
Gekookte tahoe met groenten in pittige groene
curry en kokosmelk met basilicum
68 Thahoe phad phong karie
Roergebakken tahoe met groenten in
gele curry met lente-ui en selderij
78 Phad thahoe himmaphaan
Roergebakken tahoe met groenten
in bruine curry en cashewnoten
786 Phad khing thahoe
Roergebakken tahoe met gember
en groenten in sojasaus
808 Thahoe phad priewwaan
Roergebakken tahoe met groenten
in ketchup zoetzure saus
809 Kaeng phed thahoe
Gekookte tahoe met groenten in rode
curry en kokoksmelk met basilicum
22

€ 15,40

NOEDELS

€ 6,20

€ 6,20

VEGETARISCH / JEE

€ 15,40

€ 6,20

€ 6,20

Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met witte Thaise jasmijnrijst

€ 16,50

826

Phad thai nua
Rundvlees
Phad thai jee
Vegetarisch
Nuasannook
Ossenhaas
Phad thai koong
Garnalen
Phad thai kai
Kipfilet
Phad thai moo
Varkenshaas

SCHAALDIEREN SULFIET

EI

SOJA

€ 15,40

€ 15,40

€ 15,40

€ 15,40

€ 15,40

€ 15,40

€ 16,40

€ 16,40

KIPFILET / KAI

€ 18,50
72
€ 15,40
€ 20,10

90

€ 20,60
91
€ 17,50
€ 17,50

92

Kaeng karie
Gekookt, in gele curry en
kokosmelk met aardappel, ui en pinda’s
Kaeng massaman kai
Gekookt, in bruine curry en kokosmelk
met aardappel, pinda en ui
Kaeng kur kai zapparod
Gekookt, met kleine stukjes ananas in rode curry
en kokosmelk met jonge kokos limoenblad
Kai phad med mamaung himmaphaan
Gefrituurd en roergebakken, in zoete saus met ui,
lente-ui en cashewnoten

ALLERGENEN
WEEKDIEREN SELDERIJ

€ 15,40

SESAMZAAD

NOTEN

MELK

GLUTEN

Het gebruik van vis, noten, pinda’s en schaaldieren staan reeds duidelijk
in de gerechten vermeld. Andere voorkomende allergenen staan
met onderstaande iconen vermeld. Wij gaan zorgvuldig om met uw
voedselallergie - voedselintolerantie. Kruisbesmetting van allergenen is
in onze keuken nooit 100% uit te sluiten.

= mild
= pittig
= zeer pittig

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

Kai phad naamman hoi
Roergebakken, met diverse groenten in oestersaus
94 Paneng kai
Gekookt, in panaeng curry met ui,
gember, pinda’s en limoenblad
95 Kaeng kiew waan kai
Gekookt, met Thaise groenten in pittige groene curry
en kokosmelk met basilicum
96 Kai phad phed
Roergebakken, in rode curry pasta met
groenten en basilicum
97 Kai phad priew waan
Roergebakken, met groenten in zoetzure saus
98 Kai phad kratiam prik thai
Roergebakken, in oestersaus, knoflook,
peper en koriander
99 Kai phad kaprauw
Roergebakken en gemalen, met groenten,
knoflook, Thaise peper en basilicum
218 Kai phoo kou faij
Gefrituurd, hele vulkaankip in zoetzure saus en
geflambeerd met Thaise whisky
823 Kai phad khing
€ 17,50
Roergebakken, met ui en gember in oestersaus
93

€ 17,50
€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50
€ 17,50

€ 17,50

€ 22,60

73

105

106

107

108

109

505

506

Pla song na
Gefrituurde red snapper met 2 smaken (zie menu
voor uw favoriete curry, kruiden of saus)
Pla zeebaars laadsood kratiarm
Gefrituurde zeebaars met knoflook,
Thaise peper in oestersaus
Pla tilapia chu chi
Gefrituurde tilapiafilet in romige rode
curry en kokosmelk met limoenblad
Pla tilapia sam rod
Gefrituurde tilapiafilet met ananas, gember en
drie verschillende dressings zoet /zuur/pittig
Pla tilapia laadsood priew waan
Gefrituurde tilapiafilet met groenten
in zoetzure saus
Pla muk kaeng daeng
Roergebakken inktvis met Thaise groenten in
romige rode curry met limoenblad
Pla muk phad kaprauw
Roergebakken inktvis met knoflook,
peper en basilicum
Pla zeebaars laadsood kaprauw
Gefrituurde zeebaars in kouseband,
knoflook, Thaise peper en basilicum
Pla doek phad prik khing
Gefrituurde meervalfilet in rode curry en gefrituurde
kokospasta met kokosmelk en limoenblad

€ 21,60

75

€ 24,70
110
€ 24,70

215
216

€ 18,50
217
€ 18,50
510
€ 18,50
821
€ 18,50

€ 18,50

€ 24,70

€ 21,60

Kaeng kiew waan koong
Gekookt, met Thaise groenten in
pittige groene curry
en kokosmelk met basilicum
Koong laadsood kratiam prik thai
Gekookt, met knoflook en Thaise witte peper
Koong phad kaprauw
Roergebakken, met groenten en Thaise witte peper
Koong phad priew waan
Roergebakken, met anansas en
komkommer in zoetzure saus
Koong phad nam prik pauw
Roergebakken, met groenten in bruine curry
en gefrituurde basilicum
Kaeng kur koong
Gekookt, in romige rode curry en kokosmelk met
ananas en stukjes jonge kokos
Chu chi koong
Gekookt, met kouseband in romige rode curry
en kokosmelk met limoenblad

Kaeng paneng phed
Gekookt, in paenang curry met ui, gember
en pinda’s
795 Kaeng phed phedyang
Gekookt, in rode curry en kokosmelk met mango,
ananas en basilicum

€ 24,70

VARKENSHAAS / MOO
€ 17,40
Moo phad priew waan
€ 16,50
Roergebakken, met komkommer,
stukjes ananas in zoetzure saus
87 Moo phad kratiam prik thai
€ 16,50
Roergebakken, in oestersaus met knoflook,
Thaise peper en koriander
88 Moo phad kaprauw
€ 16,50
Roergebakken, met groenten en knoflook,
Thaise peper en basilicum
89 Moo phad phed
€ 16,50
Roergebakken, met groenten
in rode curry met basilicum
803 Moo phad prik khing
€ 16,50
Roergebakken, in rode curry met
kouseband en gedroogde kokos
813 Moo phad khing
€ 16,50
Roergebakken, met gember, ui en groenten in oestersaus
86

€ 24,70

€ 17,40

€ 21,60

€ 24,70

€ 21,60

€ 21,60
€ 21,60
€ 21,60

€ 21,60

€ 21,60

€ 21,60

RUNDVLEES / NUA
100 Phad phed nua
Roergebakken, met groenten in romige rode curry
en kokosmelk met basilicum
101 Nua phad kaprauw
Roergebakken en gemalen,
met knoflook, chili en basilicum
102 Nua phad nam man hoi
Roergebakken, met groenten in oestersaus
103 Kaeng kiew waan nua
Gekookt, met groenten in groene
curry en kokosmelk met basilicum
104 Kaeng massaman nua
Gekookt, in bruine curry en
kokosmelk met aardappel,ui en pinda’s
990 Kaeng daeng nua
Gekookt, met groenten in rode curry
en kokosmelk met basilicum

OSSENHAAS

EENDENBORSTFILET / PHED
13

796 Phed laadsood kaprauw
Roergebakken, met groenten in chilisaus en
gefrituurde basilicum

€ 24,70

GARNALEN / KOONG

VISGERECHTEN / PLA
15

507 Chu chi pla doek
Gefrituurde meervalfilet in romige rode
curry en kokosmelk met basilicum
515 Pla zeebaars laadsood nammakkam
Gefrituurde zeebaars in tameriensaus met knoflook,
Thaise peper en palmsuiker
790 Pla muk phad sood katiam
Roergebakken inktvis in knoflook,
witte peper, koriander en oestersaus
794 Chu chi thaley
Gekookte zeevruchten in romige rode curry en
kokosmelk met kouseband en limoenblad
799 Pla muk phad kie mau
Roergebakken inktvis met Thaise groenten, basilicum
en jonge groene peper in knoflook chili saus
806 Pla doek laad prik
Gefrituurde meervalfilet in pittige Thaise pepersaus
met gefrituurde basilicum
834 Pla zalm laadsood mamaung
Gefrituurde zalmfilet met mango
in Thaise whiskysaus

€ 24,70

€ 24,70

€ 19,50

€ 19,50

€ 19,50
€ 19,50

SPECIALITEITEN

€ 21,60
€ 21,60

€ 21,60

€ 21,60

Indien voorradig

501 Krathai phad kurng thed
Roergebakken haasfilet met Thaise kruiden,
knoflook, basilicum en Thaise witte peper
502 Krathai phad kratiam prik thai
Roergebakken haasfilet met knoflook,
witte peper, oestersaus en koriander
511 Kaung phad kiemauw
Gegrilde hertenfilet met groenten,
Thaise kruiden en basilicum
512 Kaung yang laadsood prik thai
Gegrilde hertenfilet in oestersaus met Thaise
kruiden, zwarte peper en knoflook
513 Kai tok massaman
Parelhoendij in bruine curry en kokosmelk
met ui, zoete aardappel en pinda’s
514 Kai tok kur haeng
Parelhoendij met Thaise kruiden en basilicum
789 Phad phed chorakee
Roergebakken krokodiltournedos in rode curry
en kokosmelk met groenten en Thaise kruiden
793 Phad chorakee kratiam prik thai
Roergebakken krokodiltournedos met
Thaise kruiden, knoflook en koriander

€ 24,70

€ 24,70

€ 24,70

€ 24,70

€ 24,70

€ 24,70
€ 26,80

€ 26,80

€ 19,50

BIJGERECHTEN
€ 19,50

Rare / medium / well done

205 Kaeng phed nuasannoog
Gekookt, met Thaise aubergines, groenten in rode
curry en kokosmelk met basilicum
206 Phad kaprauw nuasannoog
Roergebakken, met groenten
met knoflook, chili en basilicum

207 Phad nuasannoog naamman hoy
Roergebakken, met groente in oestersaus en lente-ui
208 Kaeng kiew waan nuassannoog
Gekookt, met groenten in groene
curry en kokosmelk met basilicum
209 Kaeng massaman nuasannoog
Gekookt, in bruine curry en kokoksmelk
met aardappel, ui en pinda’s
219 Phad nuasannoog prik thai
Roergebakken, in knoflookoestersaus
met Thaise peper en koriander

€ 21,60

€ 21,60

24/ Phad phak ruam mid
€ 10,30 / € 6,20
25 Roergebakken gemengde groenten
zoals sugar snaps en jonge mais,
grote portie (2 pers)/kleine portie (1 pers)
111 Khao khaow
€ 3,50
Witte Thaise jasmijnrijst (1 pers)
112 Phad sen mie
€ 3,90
Roergebakken mie met ei en groenten (1 pers)
114 Khao phad jee
€ 3,90
Roergebakken rijst met ei en groenten (1 pers)
115 Khao niow
€ 4,90
Kleefrijst

