BESTELFORMULIER
NAAM:
DATUM, PLAATS EN UUR AFHALING:
prijs

afhalen

soja + vis + gluten

€5

€6

soja

€5

€6

€5

€6

€5

€6

vis

€5

€6

schaaldieren
+ gluten

€5

€6

gluten + soja
+ selder + ei

€5

€6

€5

€6

schaaldieren
+ vis

€5

€6

vis

€5

€6

€5

€6

vis

€8

€ 10

ei

€8

€ 10

soja

€8

€ 10

soja

€8

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

allergeneninfo

WARME VOORGERECHTEN

licht

vegetarisch

aantal

pikant

hapjes van het huis

mengeling hapjes - 6 stuks

saté kai

gegrilde kippenspiesjes met sausje - 3 stuks

saté moe

gegrilde varkensspiesjes met sausje - 3 stuks

soja

khanom jeep dim sum

thaïse gestoomde dim sum met varkens-,
kip- en scampigehakt in rijstdeeg - 5 stuks

thod man pla

schaaldieren + ei
+ gluten + soja

gefrituurde visballetjes met limoenblad - 5 stuks

poo pear koeng

mini-loempia’s met groenten - 6 stuks (klein)

poo pear pak

mini-loempia’s met kip - 3 stuks (groot)

SOEPEN
tom yam koeng

pikante scampisoep met citroengras,
paddestoelen, galanga en koriander

schaaldieren + vis

tom kha koeng

scampisoep met kokosmelk en Thaïse kruiden

tom kha kai

kippesoep met kokosmelk en Thaïse kruiden

tom yam kai

pikante kippesoep met citroengras,
paddestoelen, galanga en koriander

vis

GERECHTEN MET VLEES, SCAMPI’S OF VEGETARISCH
kaeng phed kai
rode curry met kip

khauw pab pak
gebakken rijst

Pad pak ruanmit

wokgroenten vegetarisch of met kip

pad Thai tofu

gebakken rijstnoedels met tofu

koeng kratiam prik thai

scampi met gekarameliseerde look of zoetzure saus

moe pad king

gewokt varkensvlees met verse gember

soja

soja

Al onze wokgerechten kunnen wij glutenvrij maken. We hebben ook glutenvrije soyasaus.
Onze currygerechten worden gemaakt met kokosmelk en zijn dus ook glutenvrij.
Wenst u meer info in verband met allergenen? Vraag ernaar!
Graag extra pikant? Vraag ernaar!
Dagschotels die afgehaald worden zijn steeds €

BESTELLEN?
BEL 0477 36 34 19
of geef dit bestelformulier af
aan onze foodtruck

TOTAAL

6. Gerechten die à la carte gemaakt moeten worden: vanaf € 10.

AFHALEN:
- MAANDAG: tijdens de markt in Dendermonde (ter hoogte van de Oude Vest),
tussen 10u. en 13u.
- ZATERDAG: tijdens de markt op de Vrijdagmarkt in Gent, tussen 15u. en 18u.

