
Nedereindseweg 33
3438AA Nieuwegein
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Openingstijden:
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Patthamawan Khroewa Thai

Catering Keuzemenu’s

Thais afhaalrestaurant

Patthamawan Khroewa Thai



prijswijzigingen voorbehouden

Menu 1
Voorgerecht

Koeng hoh thoeng thong                                                                                                                           
Grote garnalen in deeg, droog gebakken

 (2 stuks p.p)

Saté kai                                                                                                                                              
    Saté kip, gemarineerde kip in zelfgemaakte saus

 (2 stokjes p.p)

Hoofdgerecht

Phad thai senlek gamba                                                                                                                           
Roergebakken smalle rijstmie met gamba en o.a. 

bosui, taugé, gestampte nootjes en ei

Phat phak ruam mied, kip of varkensvlees                                                                                                                    
Roergebakken groentengerecht met kip 
of varkensvlees en o.a. broccoli, spits-

kool, peultjes, worteltjes, champignons, 
jonge mais en kousenband in oestersaus                                                                                          

Dit gerecht wordt geserveerd met Pandan rijst

Phat phit keng deng, biefstuk                                                                                                                                 
Pittig roergebakken rode curry met biefstuk en o.a. 

bamboe en kousenband                                            
Dit gerecht wordt geserveerd met Pandan rijst

Prijs per persoon: € 16,00                                                                                                                      
(bij een minimaal afname van 6 personen)

Menu 2
Voorgerecht

Loempia (kip of vegetarisch)                                                                                                                            
Loempia gevuld met groenten,vermicelli en 

worteltjes (2 stuks p.p.)

Saté kai                                                                                                                                              
    Saté kip, gemarineerde kip in zelfgemaakte saus

 (2 stokjes p.p.)

Hoofdgerecht

Phad seieuw sen jay, kip of varkensvlees                                                                                                                            
Roergebakken brede rijstmie met kip of varkens-

vlees en o.a. broccoli, spitskool en prei 

Phat phak ruam mied, kip of varkensvlees                                                                                                                    
Roergebakken groentengerecht met kip 
of varkensvlees en o.a. broccoli, spits-

kool, peultjes, worteltjes, champignons, 
jonge mais en kousenband in oestersaus                                                                                          

Dit gerecht wordt geserveerd met Pandan rijst

Phat priek hollapa met biefstuk                                                                                                                                
Pittig roergebakken gerecht met bief-

stuk en verse peper en knoflook, champig-
nons, kousenband, bamboe, jonge mais o.a.                                                                                                                           

Dit gerecht wordt geserveerd met Pandan rijst

Prijs per persoon: € 15,00                                                                                                                      
(bij een minimaal afname van 6 personen)

Menu 3
Voorgerecht

Saté kai                                                                                                                                              
    Saté kip, gemarineerde kip in zelfgemaakte saus

 (2 stokjes p.p.)

Kiew krob                                                                                                                                             
  Pasteitje gevuld met krab en kip (3 stuks p.p.)                                                                                                                            

Hoofdgerecht

Phat nam priek phauw, kip of varkensvlees                                                                                                                          
Roergebakken gerecht met kip of var-
kensvlees en uien, broccoli en cashe-
wnoten in een mild pittige pastasaus                                                                                                                                    

Dit gerecht wordt geserveerd met Pandan rijst

Keng kiew waan met gamba                                                                                                                                     
Pittig gerecht met gamba’s in groene curry, kokos-
melk, kousenband, bamboe, Thaise aubergine o.a.                                                                                                                                          

Dit gerecht wordt geserveerd met Pandan rijst

Phat sapparod met kip of varkensvlees                                                                                                                                     
           Roergebakken gerecht in oestersaus met 
kip of varkensvlees en o.a. ananas, uien en prei                                                          
Dit gerecht wordt geserveerd met Pandan rijst

Prijs per persoon: € 15,50                                                                                                                      
(bij een minimaal afname van 6 personen)



prijswijzigingen voorbehouden

Menu 4
Voorgerecht

Saté kai                                                                                                                                              
    Saté kip, gemarineerde kip in zelfgemaakte saus

 (2 stokjes p.p.)

Koeng tjoep peng thod krop                                                                                                                                             
  Grote garnalen in meel gedompeld, droog gebak-

ken (2 stuks p.p.)                                                                                                                            

Hoofdgerecht

Phat phak ruam mied, kip of varkensvlees                                                                                                                  
Roergebakken groentengerecht met kip 
of varkensvlees en o.a. broccoli, spits-

kool, peultjes, worteltjes, champignons, 
jonge mais en kousenband in oestersaus                                                                                          

Dit gerecht wordt geserveerd met Pandan rijst

Keng kiew waan met biefstuk                                                                                                                                     
Pittig gerecht met biefstuk in groene curry, kokos-
melk, kousenband, bamboe, Thaise aubergine o.a.                                                                                                                                         

Dit gerecht wordt geserveerd met Pandan rijst

Massaman, kip of varkensvlees                                                                                                                                     
   Mild pittig gerecht met curry + kokosmelk met kip 
of varkensvlees, voorts o.a. aardappel, uien, pinda’s                                                                                                                                       

Dit gerecht wordt geserveerd met Pandan rijst

Prijs per persoon: € 15,00                                                                                                                      
(bij een minimaal afname van 6 personen)

Menu 5 (vegetarisch)
Voorgerecht

Loempia                                                                                                                                               
     Loempia gevuld met groenten,vermicelli en 

worteltjes (2 stuks p.p.)

Jam Mhoewa                                                                                                                                           
Pittige salade met ijsbergsla, tomaatjes,  

worteltjes, komkommer, mais o.a. 

Hoofdgerecht

Phat phak ruam mied                                                                                                                    
Roergebakken groentengerecht met tofu, broc-

coli, spitskool, peultjes, worteltjes, champig-
nons, jonge mais en kousenband in oestersaus                                                                                          
Dit gerecht wordt geserveerd met Pandan rijst

Phat priek hollapa
Pittig roergebakken gerecht met tofu, ver-

se peper en knoflook, champignons, 
kousenband, bamboe, jonge mais o.a.                                                                                                                           

Dit gerecht wordt geserveerd met Pandan rijst

Phad thai senlek                                                                                                                            
Roergebakken smalle rijstmie met ondermeer tofu, 

bosui, taugé, gestampte nootjes en ei

Prijs per persoon: € 14,50                                                                                                                      
(bij een minimaal afname van 6 personen)


