
HOMEMADE RIBS
overheerlijke ribbetjes met koriander, chili en lente ui

8

CHA GIO
traditionele vietnamese kip loempia’s met huisgemaakte vissaus

7.5

HUISGEMAAKTE SCAMPI ROLLS
gefrituurde scampi roll met kip en chili saus

8.5

OVEN BAKED WINGS
in oven gebakken chickenwings met koriander, chili en lente ui

7.5

BANH XEO
crunchy vietnamese pannenkoek met scampi, gewokte groente, lente ui, 
wortel, basilicum, munt, uien en kokosmelk

13

BANH XEO CHAY
voor onze vegetarische vrienden - crunchy vietnamese pannenkoek met 
gewokte groente, lente ui, wortel, basilicum, munt, uien en kokosmelk

11.5

BANH THIT
vietnamese bun met gegrilde buikspek of gegrilde kip

9.75

BEEF SALAD
salade met gemarineerde rundvlees, verse papaya, kruiden, pinda’s met 
nuoc mam dressing

12.5

SCAMPI SALAD
salade met scampi, verse papaya, kruiden, pinda’s met nuoc mam dressing

13.5

PAPAYA & MANGO SALAD (eventueel vegetarisch te bereiden)
salade met verse papaya & mango, kruiden, pinda’s met nuoc mam dressing

11

starter kleine gerechten om te delen

GRILLED CHICKEN
rijstpapier, gegrilde kip, sla, wortel, komkommer, taugÉ, munt, koriander 
en huisgemaakte vissaus en hoisin saus

8

SCAMPI
rijstpapier, scampi, sla, wortel, komkommer, taugÉ, munt, koriander en 
huisgemaakte vissaus en hoisin saus

8.75

LEMONGRASS BEEF
rijstpapier, lemongrass beef, sla, wortel, komkommer, taugÉ, munt, 
koriander en huisgemaakte vis- en hoisin saus

8.5

SWEET POTATO & ASPARAGUS (vegetarisch)
rijstpapier, zoete aardappel en asperges, sla, wortel, komkommer, taugÉ, 
munt en koriander

7.5

GoI CUoN vers gerolde vietnamese lenterol



LEMONGRASS CHICKEN
rijst vermicelli noedel, lemongrass kip, lente ui, cha gio (vietnamese 
loempia’s), taugÉ, komkommer, sla, kruiden, pinda’s en huisgemaakte 
vissaus

15.5

GRILLED BEEF
rijst vermicelli noedel, gegrilde beef, lente ui, cha gio (vietnamese 
loempia’s), taugÉ, komkommer, sla, kruiden, pinda’s en huisgemaakte 
vissaus

16.5

SCAMPI
rijst vermicelli noedel, scampi, lente ui, cha gio (vietnamese loempia’s), 
taugÉ, komkommer, sla, kruiden, pinda’s en huisgemaakte vissaus

16.5

GRILLED PORK BELLY
rijst vermicelli noedel, gegrilde buikspek, lente ui, cha gio (vietnamese 
loempia’s), taugÉ, komkommer, sla, kruiden, pinda’s en huisgemaakte 
vissaus

15.5

SWEET POTATO, ASPARAGUS & TOFU
rijst vermicelli noedel, zoete aardappel, asperges, tofu, lente ui, cha 
gio (vietnamese loempia’s), taugÉ, komkommer, sla, kruiden, pinda’s en 
huisgemaakte vissaus

14.5

bun fris en gezonde rijst vermicelli noedel salade

PHO BO VIEN
rijst noedel soep met beefballetjes, taugÉ, verse basilicum & koriander 
en hoisin saus

16.5

PHO BO TAI
rijst noedel soep met dun gesneden medium rare beef, taugÉ, verse 
basilicum & koriander en hoisin saus

16.5

PHO BO NAM
rijst noedel soep met slowcooked beef, taugÉ, verse basilicum & 
koriander en hoisin saus

16.5

PHO DAC BIET
rijst noedel soep met dun gesneden medium rare beef, slowcooked beef, 
beefballetjes, taugÉ, verse basilicum & koriander en hoisin saus

17.5

pho rijst noedel in rijkelijke beef bouillon



TRU NUONG | lams
gegrilde lamskoteletten, sla, komkommer, gemarineerde wortels en 
taugÉ

18.5

BO LUI | beef
lemongrass beef, sla, komkommer, gemarineerde wortels en taugÉ

18.5

GA NUONG | kip
lemongrass chicken, sla, komkommer, gemarineerde wortels en taugÉ

16.5

COM THIT NUONG | varken
gegrilde buikspek, sla, komkommer, gemarineerde wortels en taugÉ

16.5

CA RI TOM | garnalen
scampi, sla, komkommer, gemarineerde wortels en taugÉ

18.5

GRILLED SEABASS | vis
gegrilde zeebaars, oosterse kruiden en soja dressing

16

CAI XAO 
gewokte seizoensgroenten

14.5

BO LUC LAC | beef
gewokte ossenhaasblokjes, groenten, kruiden en oestersaus

18.5

mains karakteristieke gerechten uit de vietnamese 
keuken. deze gerechten worden geserveerd 
met witte rijst.

KIP 13.5

SCAMPI 15.5

TOFU & VEGGIE 12.5

com xao gebakken rijst met
verse groenten en ei

BRIOCHE TOAST MET FRUIT & MANGO IJS 8

GEBAKKEN BANAAN MET CHOCOLADE IJS 8

SESAMBALLETJES MET CITROEN-LIMOEN IJS 7.8

2 SOORTEN IJS
keuze uit mango / chocola / vanille / groene thee / citroen-limoen

5.25

dessert



DIVERSE FRISDRANKEN 2.8

APPELSAP 2.7

LIPTON ICE TEA / GREEN TEA 2.8

MINERAAL WATER STILL 0.5L 3.5

MINERAAL WATER SPARKLING 0.5L 3.5

FRISDRANK
EARL GREY THEE 2.7

JASMIJN THEE 2.7

GROENE THEE 2.7

VERSE MUNT THEE MET HONING 3.6

KOFFIE 2.5

ESPRESSO 2.5

DUBBELE ESPRESSO 4.2

CAPPUCCINO 3

KOFFIE & THEE

VERSE KOKOSNOOT 4.75

HUISGEMAAKTE ICE TEA 
lemongrass ice tea met munt en limoen

4.5

HUISGEMAAKTE JASMINE ICE TEA 
met limoen

4.5

SUGARCANE JUICE 
met verse munt en limoen

4.4

VIETNAMESE KOFFIE (WARM)
met gecondenseerd melk

4.1

THE ORIGINALS

SAIGON 4

TIGER 4.15

CARLSBERG 0.0% 3

BIEREN

WIT GLAS FLES

CAL Y CANTO TIERRA DE CASTILLA VERDEJO - SPAIN 4.75 25.5

AYMARA CHARDONNAY CENTRAL VALLEY - CHILLI 4.9 27.75

FALLING ROCK CHARDONNAY MURRAY DARLING - AUSTRALIA 5.25 29.5

WIJNEN

ROOD

AYMARA GRANDE RESERVE CARMENERE CENTREL VALLEY - CHILLI 4.9 27.75

CAL Y CANTO TIERRA DE CASTILLA TEMPRANILLO - SPAIN 4.75 25.5

ROSÉ

CAL Y CANTO SHIRAZ CASTILLA LEON - SPAIN 4.75 25.5

CAVA

CASTELL LLORD ‘CLASSIC BRUT’ MÉTHODE TRADIONNELLE - SPAIN 5.95 33


