Eenpans / bijgerechten

Informatie

50 Kao Phad Pong Ka-Rie

€12.00
€13.00 *
€13.50 **

51

€12.00
€13.00 *
€13.50 **

Gebakken rijst, groenten, ui en ei met kerrie
smaak kip/varkenshaas/rundvlees/tahoe/
inktvis**/gamba’s**

Kao Phad Naahm-Prik-Pauw

Gebakken rijst, groenten en ui met gebakken
zoete chillipasta smaak, thaise basilicum met
kip/varkenshaas/gebakken spek/tahoe/
inktvis**/gamba’s**

52 Kao Phad Sapparod

€12.00
€13.50 **

53 Kao Phad Gai

€12.00
€13.00 *
€13.50 **

54 Phad Thai

€12.50
€13.75 *
€14.00 **

Gebakken rijst, ananas, boontjes, wortel, ei,
ui, lente-uitjes en kip/varkenshaas/gebakken
spek/tahoe/gamba’s**/zalm**
Gebakken rijst met ei, ui, groenten en
kip/rundvlees/gebakken spek/tahoe/
gemarineerde varkenshaas*/gamba’s**
Gebakken thaise rijstmie met groenten, ei,
pinda en kip/rundvlees/tahoe/
gemarineerde varkenshaas*/gamba’s**

55

Phad Si-iew

Gebakken brede rijstmie met groenten, ei met
kip/rundvlees/tahoe/
gemarineerde varkenshaas*/gamba’s**

56 Phad Thai Woensen

Gebakken heldere mie met paddestoelen,
selderij, groenten, ui, lente-uitjes, ei met kip/
rundvlees/gemarineerde varkenshaas*/
tahoe/gamba’s**

57

Phad Thai Mie Kauw

Gebakken mihoen met groenten, ui, lente-ui,
ei, knoflook met
kip/rundvlees/tahoe/gebakken spek/
gemarineerde varkenshaas*/gamba’s**

59 Phad Thai Mie Deng

Gebakken wilde rode rijstmie met groenten,
ui, lente-uitjes, knoflook en ei met
kip/rundvlees/tahoe/gebakken spek/
gemarineerde varkenshaas*/gamba’s**

€12.50
€13.75 *
€14.00 **
€12.50
€13.75 *
€14.00 **

2019

Smaak, ingrediënten en mate van pittigheid kunnen we aanpassen aan
uw persoonlijke wensen. We gaan immers pas koken als u heeft besteld.
Meer informatie over allergieën en diëten en onze gerechten staat op
www.ruangthong.nl. Geef allergieën en diëten altijd even door
dan kunnen we er rekening mee houden.
Omdat we vers koken kost elke bestelling tijd. Daarom ontstaan (met
name rond de gangbare etenstijden) wachttijden. Op deze drukke
momenten zijn we vaak ook moeilijk telefonisch bereikbaar.
Tijdig van tevoren bestellen is daarom aan te raden.

Uitleg bij het menu
Gerecht kan vegetarisch worden bereid.
Gerecht bevat verse groene peper
Hoe meer chilli’s des te pittiger het gerecht
(meestal aan te passen aan uw voorkeur).
kip/rundvlees

Schuin gedrukte tekst geeft een keuze aan
(kip of rundvlees)

gamba’s**

Het gerecht met gamba’s heeft een aangepaste prijs
(de prijs met ** rechts van het gerecht)

Lokatie

Ruangthong
THAIS AFHAALRESTAURANT

€12.50
€13.75 *
€14.00 **
€12.50
€13.75 *
€14.00 **

Nagerecht
58 Kluáay Thod

€ 6.25

Gefrituurde bakbanaan

Extra
61

Kroepoek

cassave/garnalen

€ 2.10

Openingstijden
(bestellen mogelijk vanaf 10:00 tot 20:15)

62 Satésaus

€ 1.85
€ 3.10 *

63 Prik Naahm Plaah

€ 1.55

64 Naahm Prik Pauw

€ 1.85

donderdag

16:00 - 20:30

65 Witte rijst

€ 2.35

vrijdag

16:00 - 20:30

70 Frisdrank

€ 1.85
€ 2.00 *

zaterdag

16:00 - 20:30

zondag

16:00 - 20:30

bakje/beker*
pittig-zoute vissaus

geroosterde zoete sambal

Thais bier * (Singha/Chang)

maandag

16:00 - 20:30

dinsdag

gesloten

woensdag

gesloten

Wilhelminastraat 23
6881LH Velp
026-4427213

www.Ruangthong.nl

Hapjes
1
2
3
4
5
6
7
8

€ 5.50

Thod Man Plaa

€ 6.80

Laab Nua Thod

€ 6.05

Kiauw Kung

€ 7.10

Loempias (3) groenten/kip
Gefrituurde viskoekjes (5)

Gefrituurde garnalen-groente dumplings (5)

Mix Ruangthong

€ 8.65

Saté Kai

€ 6.80

Koeng Yang

€ 9.20

Mixed gefrituurde hapjes (6)

Gemarineerde gamba’s (8) aan stokje gegrild

Poh-Pia Moe

Gefrituurde varkenshaas-curry loempias (3)

Poh Pia Sod groenten/kip
Rijstflensjes gevuld met groenten (3)
Let op: graag tijdig bestellen

€ 6.05
€ 6.30

€ 7.85

13

14
15

16

17
18

Som Tam Thai Pa Som

€ 8.15

Laab

€ 8.15
€ 8.90 *

Yam Hua Plie

Salade met witlof, wortel, ui, appel, mango,
gegrilde kip, cashewnoten, gebakken uitjes en
limoen-tamarinde dressing

Yam Mamuáng

€ 8.15

€ 8.15

Salade met mango, appel, wortel, ui,
geroosterde cocos, garnalen en tamarinde

Yam

Yam Woensen Ta-leeh

€ 8.65

Yam Plaa-Tuna

€ 8.15

Limoen-koriander-munt salade met ui, appel,
komkommer, wortel, tomaat, paprika, tonijn

Yam Saam Sàhaai

“Drie vrienden Salade” in limoen-tamarinde
dressing met geroosterde cocos, groenten,
varkenshaas, kip en gamba’s

€8.90

Tom Khaa

€ 5.25
€ 6.00 *

35 Phad Naahm-Man-Hoi

€15.25
€18.75 **

Tom-Yam

€ 5.25
€ 6.00 *

36 Phad Med-Mamuáng

€15.75
€19.25 **

37

Phad Pong Ka-Rie

€15.25
€18.75 **

38 Phad Ruàm Puurn

€15.25
€18.75 **

39 Phad Naahm-Prik-Pauw

€15.25
€18.25 *
€18.75 **

40 Phad Som Makhaam Kratiém

€15.25
€18.25 *
€18.75 **

41

€15.25
€18.25 *
€18.75 **

Limoen-cocosmelk soep met laos, citoengras,
koriander en kip/paddestoelen*/gamba’s*/
zalm*
Pittige licht zure limoen soep met laos,
koriander, citroengras met kip/mosselen*/
paddestoelen*/gamba’s*/zalm*

25 Kai Thod Kamin

€15.50

Ui, boontjes, paprika, knoflook, chilli en
basilicum kip/varkenshaas/rundvlees/tahoe/
inktvis**/gamba’s**
Groenten, paddestoelen in oestersaus met
kip/varkenshaas/gebakken spek/rundvlees/
tahoe/gamba’s**

Ui, lente-ui, paprika, cashewnoten met kip/
varkenshaas/rundvlees/tahoe/gamba’s**

Gemarineerde kippedijen (filet) gebakken in
knoflook en peper

26 Moe Raad Prik

€15.25

Gebakken gemarineerd varkensvlees

Keng Nong Kai Curry

Kippedijen filet in curry naar keuze
Rood/Paneng/Massaman/Groen/Geel

28 Keng Mèh Kruá Ruangthong

Pompoen cocos-curry met ui, lente-ui, limoen
blaadjes, paprika en thaise basilicum met
kip/rundvlees/varkenshaas/tahoe/tilapia*/
meerval*/gamba’s**/zalm**

Groenten in zoete chillipasta en basilicum kip/
varkenshaas/tahoe/inktvis**/gamba’s**

Tamarinde-knoflooksaus met gebakken uitjes
en kip/varkenshaas/rundvlees/tahoe/
tilapia*/inktvis**/gamba’s**/zalm**

€15.50

€ 17.25
€ 19.50*
€ 20.50 **

Rode curry met groenten, thaise basilicum en
kip/varkenshaas/gebakken spek/rundvlees/
tahoe/meerval*/inktvis**/eend*/gamba’s**

30 Keng Paneng

Traditionele curry met groenten, limoen blaadjes en kip/varkenshaas/rundvlees/tahoe/
tilapia*/eend*/gamba’s**/zalm**

Keng Massaman

Zoete curry met aardappel, wortel, ui, pinda's
en kip/varkenshaas/rundvlees/tahoe/
tilapia*/zalm**

Gemengde groenten (met gebakken spek*)

€ 15.75
€ 18.75 *
€ 19.25 **
€ 15.75
€ 18.75 *
€ 19.25 **
€ 15.75
€ 18.75 *
€ 19.25 **

32 Keng Kiáuw-Waahn

€ 15.75
€ 18.75 *
€ 19.25 **

33 Keng Ka-Rie

€ 15.75
€ 18.75 *
€ 19.25 **

Groene curry met aubergine, bamboe, courgette, basilicum, ui, limoen blaadjes en kip/
varkenshaas/rundvlees/tahoe/paddestoelen/
meerval*/gamba’s**/zalm**
Gele cocos-curry met aardappel, ui,
pompoen, tomaat en kip/varkenshaas/
rundvlees/tahoe/paddestoelen/tilapia*/
gamba’s**/zalm**

Phad Priáuw Whaan

Ui, ananas, komkommer, tomaat, paprika,
champignons in zoet-zure saus met kip/
varkenshaas/gebakken spek/tahoe/
mosselen*/gamba’s**/zalm**

42 Phad Phak Ruàm-Mit (mhoe krôb)

Curries (incl. rijst)
29 Phad Prik Keng Phed

Ui, lente-ui, selderij, paddestoelen, ei in
kerriesaus met kip/tahoe/gamba’s**/zalm**
Aubergine, courgette, boontjes, paprika, ui,
lente-ui en basilicum in soyaboontjes saus met
kip/varkenshaas/rundvlees/gebakken spek/
tahoe/gamba’s**

Gestoofd rundvlees met kruiden, honing,
wortel, ui, paddestoelen en groene peper

31

Limoen-koriander salade met komkommer,
tomaten, wortel, selderij, ui, heldere mie,
chillies, knoflook met gamba’s

€15.25
€18.25 *
€18.75 **

€17.50

€ 8.15

Salade van komkommer, tomaten, wortel, ui,
chillies, knoflook, koriander en limoen met
rundvlees/kip

34 Phad Krapauw / Horapa

Ruangthong Specialiteiten (incl. rijst)

Salade van papaya met wortel, komkommer,
pinda’s, knoflook, chillies, gamba’s en limoen
Limoen-munt-koriander salade met wortel, ui,
thaise peterselie en gegrilde
kip/rundvlees/paddestoelen/tahoe/vis*

€ 5.25
€ 6.00 *

24 Nuá Toen Naahm Puung

27

Salades

12

21

Roerbakken (incl. rijst)

Tom Djeud Woensen

Heldere groente soep met mie, knoflook,
koriander en kip/tahoe/paddestoelen*/
gamba’s*

20

Thaise kip saté (4 stokjes)

Krokant gebakken deeg pasteitjes met
aardappel, groente (kip) vulling (5)

11

19

Thaise runder gehakt balletjes (5)

80 Curry Puff groenten/kip
81

Soep

Poh-Pia Phak/Kai

€12.00
€13.50 *

Vis specialiteiten (incl. rijst)
43 Plaa/Kung Raad Prik

€19.75
€20.75 *

44 Plaa Sjoe-Sji

€19.75
€20.75 *

45 Long Ta-Leeh

€19.75

46 Keng Nop Pha-Kau Ta-leeh

€19.75

47

Phad Sjaa Kie Mau

€19.75

48 Ta-leeh Phad King

€20.75

49 Plaa Samoen Prai

€20.75

Limoen-chilli-knoflook-tamarindesaus met
koriander tilapia/zalm*/gamba’s*
Gefrituurde visfilet in cocos-currysaus en dun
gesneden bitter-limoen blaadjes tilapia/zalm*
In geroosterde sambal gebakken gamba’s,
mosselen en inktvis, groenten en basilicum
Groenten, bamboe en ananas gestoofd in
rode cocos-curry met zalm en gamba’s
Met groenten geroerbakte stukjes tilapia filet,
gamba’s en mosselen in oestersaus met ui,
knoflook, groene peper, chilli en basilicum
Paddestoelen, ui, groenten, knoflook en
gember met inktvis/zalm/gamba’s
Gebakken zalmfilet met groenten, citroengras,
cashewnoten, gebakken uitjes en knoflook.

