
 

Welkom in P.S. Thai 

De Thaise keuken is de vijf fundamentele smaaksensaties met elkaar proberen te 

verenigen in een maaltijd, soms ook binnen één gerecht: heet 

(pittig), zuur, zoet, zout en (optioneel) bitter. Gerechten worden zorgvuldig 

samengesteld zodat alle zintuigen geprikkeld worden: contrasterende smaken gaan 

samen met geurige aroma’s en veel kleur en textuur. 

 

Graag willen wij u zo authentiek mogelijk Thais serveren, de smaken zoals in 

Thailand zelf. Wij streven ernaar om met verse ingrediënten te werken. Zijn er 

zaken dat u allergisch voor bent of totaal niet lust, meld het gerust aan ons en wij 

doen het mogelijke voor u. 

 

  = Pikant gerecht op Europees niveau, pikant niveau kan altijd aangepast     

worden want alle gerechten worden direct à la minute klaargemaakt. 

Wel op letten Thais pikant is iets pittiger dan Chinees pikant. 

 

= Vegetarisch gerecht, voor veganisten kunnen de gerechten aangepast 

worden. 

        

=  Meest verkocht 

 

Met vriendelijke groeten en smakelijk! 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pittig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuur_(smaak)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoet_(smaak)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zout_(smaak)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bitter_(smaak)


 

Voorgerecht 
 

Po pia ปอเปี๊ยะ   € 8,00 
Huisgemaakte loempia gevuld met groenten, gehakt en glasnoedels   
 

Po pia pak      ปอเปี๊ยะผัก     € 8,00 

Huisgemaakte vegetarische loempia gevuld met groenten en glasnoedels  
 

Kung hom pha    กุ้งห่มผ้า      € 8,00 
Vers gerolde garnaal in deegblad        
 

Khanom jeeb    ขนมจีบ      € 8,00 

Gestoomde rijstpasteitjes van garnalen met sojasaus     
 

Sateh kai     สะเต๊ะไก่      € 8,00 

Gegrild huisgemarineerde kipspiesjes met pindasaus     
 

Kiaw tod     เกี๊ยวทอด     € 7,00 

Gehakt in gevouwen deegvel         
 

P.S. Thai mix    พี เอส ไทยมิกซ์     € 9,00 

Mix van elk één stuk: po pia, kung hom pha, khanom jeeb, sateh kai en kiaw tod  
 

Som tam Thai    ส้มตำไทย     € 13,50 

Groene papaja salade vermengd met pindanoten, tomaten, dressing op basis van 
vissaus en limoensap 
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Khanom jeeb 

Tom jeud 

Tom yam 



 

Soep 
          

Tom yam scampi - kung   ต้มยำกุ้ง    € 11,00 € 17,00 

Pittige soep met scampi’s en Thaise kruiden, champignon 
 

Tom yam kip - kai    ต้มยำไก่    € 10,00 € 16,00 

Pittige soep met kip en Thaise kruiden, champignon 
 

Tom yam veggie - hed   ต้มยำเห็ด   €   9,00 € 15,00 

Pittige, vegetarische soep met champignon en Thaise kruiden 
 

Tom kha kip - kai    ต้มข่าไก่    € 10,00 € 16,00 

Gebonden kokossoep met lichte gembersmaak en kipfilet 
 

Tom jeud     ต้มจืด    € 10,00 € 16,00 

Bouillonsoep met varkensgehakt, eiertofu en glasnoedels 
 

Tom jeud veggie    ต้มจืดเวจจี้   €   9,50 € 15,50 

Bouillonsoep met tofu, eiertofu en glasnoedels 
 
  



 

Hoofdgerecht - Hoofdgerechten worden geserveerd met witte jasmijn rijst 

behalve Pad Thai 
 

Pad Thai        ผัดไทย 
Rijstnoedels op Thaise wijze met sojascheuten, Thaise bieslook, ei en gemalen nootjes

 kai kip      ไก ่    € 17,50 

kung scampi     กุ้ง     € 19,50 

taohu tofu      เต้าหู ้    € 17,50 
 

Laab        ลาบ 

Fijngesnipperde vlees met Thaise dressing, geroosterd rijstpoeder en munt 
kai kip      ไก ่    € 17,50 

moo varken     หมู     € 17,50 

 nua rund      เน้ือ    € 18,50 

 

Oestersaus - Pad nam man hoy   ผัดน้ำมันหอย 
Wok van oestersaus en paprika 

 nua rund      เน้ือ    € 17,50 
 ped eend      เป็ด    € 17,50 

 

Zoetzure saus - Pad priew waan   ผัดเปรียวหวาน 

Wok van verse ananas en groenten in zoetzure saus 

kai kip       ไก่     € 16,50 

moo varken     หมู    € 16,50 

kung scampi     กุ้ง    € 17,50 

pla gefrituurde vis    ปลา    € 17,50 

taohu tofu      เต้าหู ้    € 16,50 
  
Gele curry - Kaeng ka ree    แกงกะหรี่ 
Gele curry, aardappel en wortelen 

 kai kip      ไก ่    € 16,50 

 jey Quorn      เน้ือเจ    € 16,50 

 

Cashewnoot - Pad med ma muang   ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 
Wok met cashewnoten en paprika  

 kai kip      ไก ่    € 17,50 

 jey Quorn      เน้ือเจ    € 17,50  



 

,
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Pad ka prao 

Yam 

Yam woen sen 

Kaeng kiew waan 

Kaeng daeng 



 

Yam        ยำ 
Gebakken vlees of groenten met Thaise dressing, koriander, selderij 

kai kip      ไก ่    € 16,90 

nua rund      เน้ือ    € 17,90 

pak groenten     ผัก    € 16,50 
 

Pikante zeevruchtensalade - Yam woen sen ยำวุ้นเส้น   € 17,90 

Thais pikante zeevruchtensalade (scampi, inktvis en surimi) met gehakt, glasnoedels, 
selderij en koriander  
 

Chilisaus - Pad ka prao     ผัดกะเพรา 
Wok met chilisaus, paprika, Thaise Heilige basilicum en snijbonen   

 kai kip       ไก ่    € 16,50 

moo varken     หมู    € 16,50 

kung scampi     กุ้ง    € 17,50 

nua rund      เน้ือ    € 17,50 

taohu tofu      เต้าหู ้    € 16,50 
 

Rode curry - Kaeng daeng    แกงแดง 
Rode curry met bamboescheuten, rode paprika en Thaise basilicum 

kai kip       ไก ่    € 16,90 

moo varken     หมู    € 16,90 

kung scampi     กุ้ง    € 17,90 

nua rund      เน้ือ    € 17,90 

pla vis      ปลา    € 17,90 
taohu tofu      เต้าหู ้    € 16,90 

 

Groene curry - Kaeng kiew waan   แกงเขียวหวาน 

Groene curry en Thaise aubergine, broccoli, courgette, groene paprika en Thaise 
basilicum 

kai kip       ไก่     € 17,90 

moo varken     หมู    € 17,90 

kung scampi     กุ้ง    € 18,90 

nua rund      เน้ือ    € 18,90 

pla vis      ปลา    € 18,90 
taohu tofu      เต้าหู ้    € 17,90 

  



 

 
 

  

Panaeng 

Pla raad prik 

Kaeng Phed ped 

P.S. Thai curry 



 

Panaeng       พะแนง 
Panaeng curry op basis van gedroogd anijs, paprika en Thaise basilicum 

 kai kip     ไก ่     € 18,50 

nua rund     เนือ     € 19,50 

 

Rode curry eend - Kaeng phed ped  แกงเผ็ดเป็ด    € 19,50 

Eend in rode curry met kerstomaat, verse ananas en lychee    
 

Gefrituurde visfilet - Pla raad prik  ปลาราดพริก    € 19,50 

Gefrituurde visfilet met chilisaus  
 

Gefrituurde tofu - Taohu raad prik  เต๋าหูร้าดพริก    € 18,00 

Gefrituurde tofu met chilisaus         
     

P.S. Thai curry     แกง พี เอส ไทย    € 19,50 
Scampi’s in zoete rode curry met paprika en Thaise basilicum     
 

 
 

Bijgerecht 
Pad pak - Wok van groenten en sojasaus      € 9,50 

Pad woen sen - Gebakken glasnoedels met ei     € 9,50 
Pad Thai - Rijstnoedels met ei        € 10,00 

 
 
 

Voor de kids 
Rijst met loempia’s          € 9,00 
Rijst met kipsatés          € 9,00 
Gebakken rijst met kip, ei en fijne groentjes      € 11,00 
Wok van groenten met kip en sojasaus      € 11,00 
 
 
 

Wenst u iets anders i.p.v. witte jasmijn rijst bij uw gerecht 
 
Gebakken rijst          € 2,50 
Gebakken glasnoedels         € 3,00 
 


