Food Menu

ในน้ำ�มีปลา ในนามีข้าว
IN THE WATER THERE ARE FISH, IN THE FIELD THERE IS RICE
- Pho Khun Ram Khamhaeng King of Sukhothai-

WELKOM in

eathai

... over de keuken, de kaart en ons team

DE MENUKAART VAN CHO FAH bestaat uit verschillende onderdelen. Op onze kaart staan natuurlijk de traditionele en ‘beroemde’ Thaise gerechten zoals de curries en de roerbak-gerechten. Maar óók willen we u graag kennis laten maken met de minder bekende gerechten
als de maaltijdsalades en onze unieke tom som soep.
U kunt natuurlijk een solo hoofdgerecht bestellen voor een snelle, lekkere en voedzame
maaltijd of... op avontuur gaan door zelf een maaltijd samen te stellen met bijvoorbeeld
een combo voorgerecht, een soep, side dish salade en rijst.
HET IS THAIS GEBRUIK om alle gerechten tegelijkertijd op tafel te zetten en bijvoorbeeld
de soep rustig tussendoor bij de andere gerechten te eten. Lijkt het u prettig om eens te
proberen? Laat het ons weten dan zorgen wij daarvoor.
WIL JE HET SIMPEL EN GEMAKKELIJK?
Verwen jezelf dan met een van onze set-menu’s.
Een klassiek menu dat in gangen geserveerd wordt
of
laat een speciaal menu samen stellen door ons personeel.
Achter een aantal gerechten staan sterretjes. Géén sterretje houdt in dat het een mild
gerecht is, * betekent licht gekruid, ** betekent pittig en *** is voor de gevorderde pittige
eter. Alle gerechten kunnen natuurlijk worden aangepast naar meer of minder pittig,
vraag er naar.
มังสวิรัติ = Vega
Wat ook uw culinaire avontuur wordt...
Wij wensen u een aangenaam verblijf bij Cho Fah.
Heeft u een allergie, meld het ons.

Voorgerechten
Combo Neung หนึ่ง
Neua saté
Por Pia Kai
Por Pia Tjee
Tod Man Pla

Combo Song
Neua saté
Kai saté
Piek Kai tod
Por Pia Tjee

Ossenhaas saté met huisgemaakt saté saus
Kip saté met huisgemaakte saté saus
Pittig gemarineerde kippenvleugels
Huisgemaakte vegetarische loempia

Thai Tapas (4 stuks)
Kai saté
Neua saté
Por Pia Kai
Piek Kai tod
Tod Man Pla
Tofu saté
Por Pia Tjee

Ossenhaas saté met huisgemaakt saté saus
Huisgemaakte loempia met kip
Huisgemaakte vegetarische loempia
Viskoekjes van Victoriabaars

Kip saté met huisgemaakte saté saus
Ossenhaas saté met huisgemaakt saté saus
Huisgemaakte loempia’s met kip
Pittig gemarineerde kippenvleugels
Viskoekjes van Victoriabaars
Gemarineerde tofu saté met huisgemaakte satésaus
Huisgemaakte vegetarische loempia’s

Combo set voor 2 personen
Vlees en vis

Yam neau Yang *	Gegrilde ossenhaas | rode ui | tomaat | komkommer |
lente ui | munt | koriander | rode chili
Neau saté
Ossenhaas saté met huisgemaakt saté saus
Tod Man Pla
Viskoekjes van Victoriabaars
Piek Kai tod
Pittig gemarineerde kippenvleugels

Thai soep
Kies hierbij:	Ossenhaas, Kip of Garnalen 8.80, Vega มังสวิรัติ 7.30
(bij vega word de vissaus vervangen door sojasaus)
Tom Kha *	Thaise kokos soep | champignons | laos | citroensap |
citroengras| koriander | vissaus
Tom Yam ***	Sterk gekruide soep | champignons | laos | citroensap |
thai sambal | citroengras | koriander | vissaus

8.50

8.50

8.50

18.50

simple dishes rijst en noodels
Keuze uit

Ossenhaas
Varkenshaas
Kip
Black Tiger garnalen
Vegetarisch

17.00
16.50
16.50
17.00
15.90

Phad Thai*

Gebakken rijstnoedels | ei | groenten | tofu | gemalen pinda’s

Khoaw Phad

Gebakken jasmijn rijst | groenten | bosui | ei

Curry
Keuze uit:

Eend
Ossenhaas
Kip
Varkenshaas

21.50
20.00
18.00
18.00

Victoriabaars Vis
Garnalen
Mix vis en garnalen
Tofu en gemengde groenten

Geserveerd met Jasmijn rijst
Khang Phed **	Rode curry pasta | kokosmelk | sperziebonen |
courgette | bloemkool | rode en groene pepers
Khang Karie *

Gele curry pasta | kokosmelk | tomaten | rettich | wortel | ui

Khang Kiaw Waan ***	Groene curry pasta | kokosmelk | sperziebonen |
courgette | wortel | broccoli
Massaman *	Bruine curry | kokosmelk | ui | wortel | rettich |
doperwten | kikkererwten
Paneang**	Stevige rode curry pasta | kokosmelk | sperziebonen |
rode en groene pepers | gemalen pinda’s | citroenblad

19.50
19.90
20.50
15.90

Stir fry
Eend
Ossenhaas
Kip
Varkenshaas

Keuze uit:

21.50
20.00
18.00
18.00

Victoriabaars Vis
Garnalen
Mix vis en garnalen
Tofu en gemengde groenten

19.50
19.90
20.50
15.90

Geserveerd met Jasmijn rijst
Phad Nam Man Hoi

Oestersaus | broccoli | bloemkool | wortels | champignons

Phad Priaw Waan	Zoet zure saus | ananas | tomaten | lente ui | paprika |
broccoli | bloemkool | wortel
Phad Med Ma Moeang* Cashewnoten | broccoli | ui | wortel | paprika | champignons
Phad Prik Thai Dam **	Zwarte pepersaus | sperziebonen | champignons |
wortel | ui | broccoli
Phad Prik Kra Taim ***	Huisgemaakte knoflook chili saus | rode en groene
chili pepers | verse knoflook | koriander
Phad Num Prik Paow**	Thaise sambal | sperziebonen | wortel | paprika | ui |
broccoli | rode en groene pepers | basilicum
Phad King Sod**	Vers gember | champignons | broccoli | bos ui | paprika |
rode pepers

Side dishes & salads
Nam tok Neau (Ossenhaas salade)**

11.50

Yam neau Yang (Ossenhaas)*

10.50

Plaar Neau (Ossenhaas)**

10.50

Plaar Koeng (Garnalen)**

11.50

Phad Pak Roum Mit

9.50

Yam woensen kai (Kip) **

10.50

Gegrilde ossenhaas | bosui | munt | koriander | Europa grass | chilli peper
Gegrilde ossenhaas | rode ui | tomaat | komkommer | lente ui |
munt | koriander | rawit | citroensap
Gegrilde runderreepjes | Thai sambal | citroengras | europa gras |
citroengras | sjalot | bos ui | rode ui | vissaus | munt | koriander
Black tiger garnalen | Thai sambal citroengras | Europa gras |
citroengras | sjalot | bos ui | rode ui | vissaus | munt | koriander
Roerbak gemengde groenten | oestersaus
Kipgehakt | sla | Thaise kruiden | glasnoedels | tomaten | yam dressing

Specials
Khaow Phad Shong Kriang

19.90

Phad Pong Karie **

20.50

Phad Kee Moaw ****

20.50

Gebakken jasmijn rijst | Black Tiger garnalen | ei | ananas |
broccoli | wortel | tomaten | lente ui | doperwten
Geroerbakte vis en garnalen | gele curry pasta | bos ui | broccoli | wortel |
paprika | rode en groene peper |eieren | geserveerd met Jasmijn rijst
Roerbak ossenhaas | huisgemaakt kee moaw saus | rawit | ui |
paprika | rode en groene pepers | sperziebonen | basilicum | knoflook |
geserveerd met Jasmijn rijst en gebakken eieren

Menu set voor 2 personen
Alle menu’s zijn inclusief Jasmijn rijst en thai dessert

MENU C1
Starter
Por Pia Kai
Tom Kha Koeng *

32.50 p.p
Huisgemaakte loempia met kip
Thaise kokos soep met garnalen

Main courses
Paneang Kai**	Stevige rode curry pasta | kip |
gemalen pinda’s | sperziebonen
Phad Priaw Waan Pla	Zoet zure saus | ananas | tomaten |
lente ui | paprika | broccoli | bloemkool | wortel
Phad Pak Roum Mit
Roerbak gemengde groenten | oestersaus
Dessert
Verassing van de Chef

MENU C2

32.50 p.p

Starter
Piek Kai tod
Tom Yam Koeng ***

Pittig gemarineerde kippenvleugels
Sterk gekruide soep met black tiger garnalen

Main courses
Khang Phed Neau **	Rode curry pasta | kokosmelk | sperziebonen |
courgette | bloemkool | rode en groene pepers
Phad Num Prik Paow Kai**	Thaise sambal | kip | sperziebonen | wortel | paprika |
ui | broccoli | rode en groene pepers | basilicum
Phad Pak Roum Mit
Roerbak gemengde groenten met oestersaus
Dessert
Verassing van de Chef

MENU C3 VEGA

30.50 p.p

Starter
Por Pia Tjee
Tom Kha Tjee *

Huisgemaakte loempia met groenten
Vega Thaise kokos soep

Main courses
Massaman Tjee *	Bruine curry | Tofu | kokosmelk | ui | wortel |
rettich | doperwten | kikkererwten
Phad King Sod Tjee**	Vers gember | Tofu | champignons | broccoli |
bos ui | paprika | rode pepers
Phad Pak Roum Mit
Roerbak gemengde groenten | oesterzwammensaus
Dessert
Verassing van de Chef

Dessert
Khoaw Nieaw Ma Moung (Kleefrijst met mango)

8.50

Kha Nom Tom (Zoete kokosbolletjes met ijs)

8.00

I Tim Shong Kriang (Fruit mix met ijs)

6.90

Kleefrijst gemengd met kokossaus | verse mango | sesamzaad | kokosmelksaus
Zoete kokosbolletjes | chocoladesaus | slagroom |
keuze uit kokos, vanille, chocolade of aardbeien ijs
Vers fruit | kokosmelksaus |
keuze uit kokos, vanille, chocolade of aardbeienijs en slagroom

Nice to know
De naam van ons restaurant is ontleend aan
de Cho Fah, het ornament in de vorm van een
mystieke vogel, dat op alle tempels in Thailand
te vinden is. De vogel symboliseert met zijn
omhooggerichte blik het positivisme en een
optimistische levenshouding.

