
 

 

Thaise gerechten van Iet Looise van Yaany Catering 
 

Menukaart voor zaterdag 5 augustus, zondag 6 augustus, zaterdag 26 augustus 
en zondag 27 augustus 2017. 
 
Bestellen uiterlijk de donderdag voorafgaand aan het betreffende weekend op:  
op yaanycatering@hotmail.com  of  06-49889193 
 
De met * gemerkte gerechten zijn mild pittig, die met ** pittig.  
De hoofdgerechten zijn ruime eenpersoons porties met witte rijst er bij.  
Bij de vegetarische gerechten wordt gewerkt met tahu en tempeh. 
 
 
Hoofdgerechten 

nr. omschrijving prijs (€) 

15a phanaeng moo, varkensvlees in phanaeng curry* 12 

16a kaeng kari kai, kip in indische gele curry* 12 

17 chuu chee plaa, vis in rode chu chee curry* 12 

23 phat neua naam man hawy, roerbak rundvlees met oestersaus 13,5 

25 kai phat met mamuang himmapaan, roerbak kip met cashewnoten 12 

30a kaeng mutsamun nua, rundvlees in mutsamun curry* 13,5 

43 phat thai, roerbak noedels met garnalen 10 

45 phat krapaaw moo, roerbak varkensvlees met basilicum** 12 

45a phat krapaaw kai, roerbak kip met basilicum** 12 

45b phat phet ped yang, gegrillde eend in hete saus** 13,5 

57 kung phat mamuang himaparn, roerbak garnalen met cashew 13,5 

 
Vegetarisch 

15av phanaeng curry vegetarisch* 9 

16av kaeng kari (gele curry} vegetarisch* 9 

17v chuu chee (rode curry) vegetarisch* 9 

23v phat naam man hawy (oestersaus) vegetarisch 9 

25v met mamuang himmapaan (cashewnoten) vegetarisch 9 

30av kaeng mutsamun (curry) vegetarisch* 9 

43v phat thai (noedels) vegetarisch 7 

45v phat krapaaw (basilicum) vegetarisch** 9 

 
Voorgerechten  

nr. omschrijving prijs (€) 

1 thawt man plaa, gekruide viskoekjes 0,80 

4 thom ka kai, kippensoep op basis van kokosmelk* 3 

49 poppia kob, Thaise loempiaatjes  1 

59 stokje sateh (kip of varkensvlees) 1 

60 kai hor baiteuy, stukje kip gebakken in pandanblad 0,50 

 
voor 1 geldt: 5 stuks € 3,50 
voor 49 en 59: 5 stuks voor € 4,50  
voor 60: 5 stuks € 2,25 
 
4 en 49 zijn ook vegetarisch mogelijk, de soep is dan € 2,- 
 

mailto:yaanycatering@hotmail.com

