87 Pla krathiam phrik thai

€ 16,50

88 Kung krathiam phrik thai

€ 14,50

Roergebakken zalmflet met knofook en zzarte peper
Roergebakken garnalen met knofook en zzarte peper

89 Kung chuchi

€ 14,50

Roergebakken garnalen met pittige curriekruiden

90 Kung phat met mamuang

€ 14,50

63 Kung phat kraphao

€ 14,50

Gebakken garnalen met casheznoten
Roergebakken garnalen met Thaise basilicum

64 Kaeng matsaman kung

€ 14,50

Matsaman currie met garnalen, aardappel en kokosmelk

49 Kung priao zan

€ 14,50

Garnalen in zoetzure saus met ananas, tomaat
en komkommer

50 Phat phet kung

Roergebakken garnalen in zoete rode currie met
kokosmelk

48 Phat phak ruam kung

Roergebakken garnalen met gemengde groenten

Vegetarisch (inclusief gestoomde rijst)

€ 14,50

21 Kaeng panaeng che

€ 11,50

22 Kaeng matsaman che

€ 11,50

51 Phat phak ruam mid

€ 11,50

Panaeng currie met tahoe en kokosmelk
Matsaman currie met aardappel en kokosmelk
Roergebakken gemengde groenten

52 Kaeng khiao zan che

€ 11,50

€ 12,50

Gebakken rijst met kip of varkensvlees of garnalen

177 Khao laad phik kaeng kai / mu / nuea

€ 12,50

180 Khao laad krathiam phrik thai kai / mu / nuea

€ 12,50

Gestoomde rijst met rode curriepasta en kip of
varkensvlees of bief

Gestoomde rijst met knofook, oestersaus en kip of
varkensvlees of bief

92 Yam zun sen

€ 12,50

Pittige soe-oen salade met garnalen, varkensgehakt
en champignons

Dagmenu's

(samenstelling wordt door Kwan bepaald)

prijs per persoon

99 Dagmenu A
€ 14,50

prijs per portie

174 Khao phat kai / mu / kung

€ 14,50

Garnalen met pittige rode curriepasta en sperziebonen

65 Panaeng kung

Mini-schotels

€ 18,50

Bestaande uit:
•
1 voorgerecht (3 stuks)
•
1 soep
•
2 hoofdgerechten
•
1 gestoomde rijst

98 Dagmenu B (alleen op dinsdag en donderdag)

€ 16,50

Bestaande uit:
•
1 voorgerecht (3 stuks)
•
2 hoofdgerechten
•
1 gestoomde rijst

Gebakken tahoe in groene curriesaus

53 Phat phet che

€ 11,50

Gebakken tahoe met pittige rode curriepasta en
sperziebonen

Salades
23 Yam salat kai

Buffet

(vanaf 15 personen een dag van tevoren bestellen)
Neem voor meer informatie contact op.

prijs per portie

€ 12,50

 Hapjes en schotels telefonisch bestellen vanaf 11.30 uur of in

€ 12,50

 Bestellingen kunnen in overleg ook buiten openingstijden

Pittige salade van ijsbergsla, garnalen, ui en citroen

25 Lap kai

Pittige salade van gehakte kipflet, gebrande rijst
en mint

91 Lap mu

Pittige salade met gehakt varkensflet, gebrande rijst
en mint

Molenstraat 161
5701 KC Helmond
0492 769054
kwan.kooktthais.nl
mei 2021

de zaak vanaf 16.00 uur.
zorden geleverd.

€ 12,50

afhaalmenu

Hoe werkt het?

€ 12,50

Pittige salade van ijsbergsla, kipflet, ui en citroen

24 Yam salat kung

Bij Kzan kun je genieten van heerlijke
Thaise hapjes en schotels.

 Groepsbestellingen vanaf 15 personen: gelieve daags van te

voren bestellen.
 U kunt uz bestelling afrekenen middels PIN, of contant met

gepaste munt.

Openingstijden:
maandag t/m zondag 16:00 uur – 20:00 uur

Voorgerechten
1

Hapjes

Popia thot kai

prijs per portie

€ 4,50

Thaise loempiaatjes met kip (4 stuks)

94 Popia thot che

€ 4,50

Vegetarische thaise loempiaatjes (4 stuks)

2

Thung thong kai

€ 4,50

Goudzakjes met kip (krokante pakketjes, 4 stuks)

95 Thung thong kung

€ 6,50

Goudzakjes met garnalen (krokante pakketjes, 4 stuks)

3

Thot man pla

€ 5,50

Gefrituurde viskoekjes (4 stuks)

4

Thot man kung

€ 6,50

Gefrituurde garnalenkoekjes (4 stuks)

5

Sate kai

€ 5,50

Gemarineerde kipsaté (3 stuks)

6

Sate mu

€ 5,50

Gemarineerde varkenshaas saté (3 stuks)

7

Pik kai krathiam

€ 4,50

Kippenvleugeltjes in knofooksaus (3 stuks)
70 Nong kai thot
Gefrituurde drumsticks in een jasje (3 stuks)

€ 6,50

8

€ 6,50

Kung thot
Gefrituurde garnalen in een jasje (3 stuks)

96 Si khrong mu thot

€ 5,50

Gemarineerde spareribs (6 stuks)

9

Soepen

Tom chuet zun sen

Heldere soep met gehakt, groenten, visballetjes
en soe-oen

10 Tom yam kai

€ 6,50
€ 6,50
€ 7,50

Pittige soep met tahoe, citroen en kokosmelk

Gebakken Thaise bami – alleen in combinatie met
een hoofdgerecht

82 Phat phak kalam zun sen

€ 6,00
€ 6,00

Kip (inclusief gestoomde rijst)

12 Kai krathiam phrik thai

€ 6,00

€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50

Matsaman currie met kipflet, aardappel en kokosmelk

28 Kai priao zan
Gebakken kipflet in zoetzure saus met ananas, tomaat
en komkommer

29 Kaeng khiao zan kai

€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50

€ 6,50

€ 12,50

83 Kai phat phrik khing

€ 12,50

Gebakken varkensflet in zoetzure saus met ananas,
tomaat en komkommer

36 Kaeng khiao zan mu

Gebakken varkensflet in zoete groene curriesaus

41 Phat phak ruam mu

€ 13,00

Bief (inclusief gestoomde rijst)
59 Nuea kratiam phrik thai

€ 13,50

Gebakken bief met knofook, oestersaus en zzarte peper

18 Nuea phat phrik khing

€ 13,50

Gebakken bief met gember, ui en lente-uitjes

19 Phat nuea nam man hoi

€ 13,50

Gebakken bief met groenten en oestersaus

42 Nuea phat kraphao
43 Kaeng khiao zan nuea
44 Phat phet nuea

€ 13,50
€ 13,50
€ 13,50

Gebakken bief met pittige rode curriepasta en sperziebonen

45 Kaeng kari nuea
46 Panaeng nuea
85 Kaeng matsaman nuea

Vis (inclusief gestoomde rijst)

20 Pla chuchi

47 Pla phat met mamuang
€ 13,00
€ 13,00

Gebakken varkensflet met gember, ui en lente-uitjes

35 Mu priao zan

€ 13,00

Gebakken varkensflet met Thaise basilicum

€ 13,50
€ 13,50
€ 13,50

€ 16,50

Gebakken zalmflet met pittige currie kruiden

Gebakken varkensflet met knofook, oestersaus en zzarte peper

16 Mu phat phrik khing

40 Mu phat kraphao

Matsaman currie met bief, aardappel en kokosmelk

€ 12,50

15 Mu krathiam phrik thai

€ 13,00

Gebakken bief in zoete rode panaeng currie met kokosmelk

34 Phat phak ruam kai

Varkensvlees (inclusief gestoomde rijst)

€ 7,50

€ 12,50

Gebakken kipflet in zoete rode currie met kokosmelk

€ 6,50

39 Kaeng panaeng mu

Gebakken bief in gele curriesaus met aardappel en ui

Roergebakken kipflet met casheznoten

Roergebakken kipflet met gemengde groenten

€ 13,00

Gebakken varkensflet met casheznoten

Gebakken bief in zoete groene curriesaus

Gebakken kipflet met pittige rode curriepasta en sperziebonen

32 Kai phat met mamuang

€ 13,00

Gebakken bief met Thaise basilicum

Gebakken kipflet in zoete groene curriesaus

30 Phat phet kai

Gebakken varkensflet met pittige rode curriepasta
en sperziebonen

Roergebakken varkensflet met gemengde groenten

Gebakken kipflet met Thaise basilicum

14 Kaeng matsaman kai

37 Phat phet mu

Gebakken varkensflet in rode panaeng currie met kokosmelk

Gebakken kipflet met knofook, oestersaus en zzarte peper

13 Kai phat kraphao

€ 13,00

Gebakken varkensflet in gele curriesaus met aardappel en ui

38 Mu phat met mamuang

Roergebakken spitskool met soe-oen en ei – alleen in combinatie met een hoofdgerecht

Roergebakken kipflet met gember, ui en lente-uitjes

Pittige soep met garnalen, citroen en kokosmelk

58 Tom kha che

56 Phat thai

€ 6,50

Pittige soep met kip, citroen en kokosmelk

27 Tom kha kung

Gebakken rijst – alleen in combinatie met een
hoofdgerecht

33 Kaeng panaeng kai

Pittige soep met tahoe en citroen

26 Tom kha kai

55 Khao phat

Gebakken kipflet in gele curriesaus met aardappel en ui

Pittige soep met garnalen en citroen

57 Tom yam che

Extra’s

84 Kaeng kari mu
prijs per portie

31 Kaeng kari kai

Pittige soep met kip en citroen

11 Tom yam kung

Hoofdgerechten

€ 13,00

€ 16,50

Roergebakken zalmflet met casheznoten

60 Pla phat kraphao

€ 16,50

Gebakken zalmflet met Thaise basilicum

61 Pla priao zan

€ 16,50

Zalmflet in zoetzure saus met ananas, tomaat en komkommer

62 Pla phat phrik khing

€ 16,50

Gebakken zalmflet met gember, ui en lente-uitjes

€ 13,00

86 Pla sam rod
Roergebakken zalmflet met pittige zoetzure saus

€ 16,50

