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Afhalen Thaise maaltijden 1 en 2 december 2018  
 
Op onderstaande lijstjes vindt u de gerechten die u voor zaterdag 1 en zondag 2 december kunt bestellen. 
De met * gemerkte gerechten zijn mild pittig, die met ** pittig. Nadere omschrijving van de gerechten kunt 
u altijd opvragen. Bestellen kunt u op yaanycatering@hotmail.com  of  06-49889193 uiterlijk vrijdag. Zo 
vroeg mogelijk bestellen wordt op prijs gesteld. Onze capaciteit is beperkt! Vermeld eventuele dieetwensen 
en tijdstip van afhalen (Voorende 14, 7213 XZ Gorssel). U kunt een tijdstip voor afhalen kiezen tussen 17.00 
en 19.00 uur.  Het eten wordt altijd vlak voor het afhalen vers uit de pan ingepakt. 
Met vriendelijke groet,  
Iet en Piet Looise 
Yaany Catering 
 
hoofdgerechten (ruime eenpersoons porties -650ml- met witte rijst er bij) 
 
nr. omschrijving prijs 

(€) 
kai, kip 

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

45b kaeng phet ped yang, gegrillde eend in hete saus** 13,5 
neua, rundvlees 

15 phanaeng neua, rundvlees in phanaeng curry*  
13,5 

moo, varkensvlees 
20 moo phat priaw waan,  varkensvlees zoetzuur 12 

ahaan talae, seafood 
55 plaa pra raam, vis in rode curry met mango en lente-ui 12 
57 kung phat mamuang himaparn, roerbak garnalen met cashew 13,5 
58 kung phat pong curry, roerbak garnalen in curry 13,5 
66 phad poh taek, roergebakken Zuid Thaise sea food schotel 13,5 

hoofdgerecht met noedels in plaats van rijst 
43 phat thai, roerbak noedels met garnalen 10 
 
 
vegetarische gerechten (ruime eenpersoons porties -750ml- met witte rijst er bij) 
NB Een ander vegetarisch gerecht op aanvraag mogelijk. 
17v chuu chee (rode curry) met tahoe 9 
23 phat naam man hawy, roerbak tahoe met oestersaus 9 
25v taw how phad met mamuang, roergebakken tahoe met 

cashewnoten 
9 

30av taw how kaeng phed phak, roergebakken tempeh met rode curry 
en groenten** 

9 

45v taw how phad krapaaw, roergebakken tahoe met Thaise 
basilicum** 

9 

44v taw how phad king, roergebakken tahoe met gember 9 
 
voorgerechten  
nr. omschrijving prijs 

(€) 
1 thawt man plaa, gekruide viskoekjes 0,80 
2 thawt man khao phoht, maïskoekjes 0,50 
4 thom ka kai, kippensoep op basis van kokosmelk* 3 
49 poppia kob, Thaise loempiaatjes  1 
59 stokje sateh kip  1 
59a stokje sateh varkensvlees 1 
voor 1 geldt: 5 stuks € 3,50;  voor 2 5 stuks € 2,25; voor 49, 59:en 59a 5 stuks voor € 4,50 ;  
4 en 49 ook vegetarisch mogelijk, de soep is dan € 2 


