
Menukaart / Menu
Vegetarisch / vegetarian



My Thai Son maakt gebruik van pure en authentieke Thaise gerechten. Met My Thai 
Son wordt de Thaise keuken naar Nederland gehaald, perfect voor iedereen die in 
Thailand de keuken heeft geproefd, maar ook voor diegene die er kennis mee wilt 
maken. Er is niet één Thaise keuken, maar elke regio heeft zijn eigen typische gerech-
ten, ingrediënten en bereidingswijze. Bij My Thai Son komt vooral de noordelijk Thaise 
keuken terug, met Birmese en Chinese invloeden. In de gerechten worden vijf funda-
mentele smaaksensaties in één maaltijd, en soms zelfs in één gerecht verwerkt: heet, 
zuur, zoet, zout en bitter. Ook wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van verse kruiden.

Sawaddie

Heeft u andere allergieen? Geef dit aan bij de bestelling.

Glutenvrij
Onze gerechten kunnen gluten 
vrij worden gemaakt, geef dit 
aan bij de bestelling!

Vegetarisch
Deze kaart is geschikt voor 
vegatarieers en veganisten



Voorgerechten / Appetizers

Alle gerechten kunnen op pittigheid worden aangepast
All dishes can be adjusted on spiciness

PO-PIAH TJEE THOD €6,50
Vier Thaise vegetarische loempia’s
Four Thai vegetarian spring rolls

THOD-MAN NOH MAI €6,50
Vier bamboe koekjes
Four bamboo cakes

THOD MAN GHOAW PHOOD €6,50
Thaise gefrituurde maiskoekjes
Thai sweet corn cutletst

THOENG THONG TOAHOE KAENG DENG €7,50
Gefrituurde bladerdeeg tofu met rode curry
Tofu money bag in red curry

PO PIAH SOD * €6,50

Dit gerecht is beperkt verkrijgbaar

This dish is limited available

Twee verse Thaise groente loempia’s
Two fresh Thai vegetable spring rolls

*



Alle gerechten kunnen op pittigheid worden aangepast
All dishes can be adjusted on spiciness

TOM YAM TJEE

Soepen / Soups

TOM YAM €7,25

€6,50
Pittige soep met limoen, oesterzwam en koriander
Spicy soup with lime, oyster mushrooms and coriander

KLUAY TIAUW TJEE €7,50
Rijstnoedels soep
Rice noodles soup

Pittige soep met limoen, oesterzwam en koriander
Spicy soup with lime, oyster mushrooms and coriander

Salades / Salads

MIXED VEGETABLES WITH MANGO €10,50

€13,50

Gemengde groenten met mango en verse Thaise dessing
Mixed vegetables with mango and fresh thai dessing

Groente papaya salade met wortel, kouseband, tomaten en 
pinda’s
Vegetable papaya salad with carrot, garter, tomatoes and 
peanuts

SOM TAM THAI



Did you know that The “Thai” in Thailand Means “Free”
Thailand is the only Southeast Asian country that was ne-
ver colonized. This is a fact that they are very proud of and 
want ingrained in their national identity. Before it adopted 
this name, the nation was called Siam, which is Sanskrit for 
“dark” or “brown.”



Hoofdgerechten / Main courses

Alle hoofdgerechten zijn inclusief witte rijst.
Voor gebakken rijst of bami i.p.v. witte rijst wordt €3,00 extra berekend. 
Voor Phad Thai i.p.v. witte rijst wordt €4,50 extra berekend.

The white rice is included in the main menu.
Instead of white rice, fried rice or noodles there will be an extra charge of €3,00. 
Instead of white rice, Phad Thai will be an extra charge of €4,50.
  
Kleefrijst in bamboe mandje klein portie  € 3,00 
Sticky rice in bamboo basket small portion  € 3,00 

Kleefrijst in bamboe mandje groot portie  € 5,00 
Sticky rice in bamboo basket big portion   € 5,00 

Alle gerechten kunnen op pittigheid worden aangepast
All dishes can be adjusted on spiciness

PHAD KRA-PRAO GHAI DOA €17,50
Pittig roergebakken Thaise basilicum, ei en chili
Spicy stir-fried Thai basil, egg and chili

PHAD THAI €16,50
Droog gebakken rijstnoedels met tauge, kuichai, bosuien, 
tofu en pinda’s (ook zonder pinda’s mogelijk)
Dried rice noodles with bean sprouts, kuichai, spring onions, 
tofu  and peanuts (also possible without peanuts):

PHAD MED-MAMUANG €17,50
Roergebakken paprika, uien en bosuien in heerlijke saus 
met cashewnoten
Stir fried paprika, onions and spring onions in a delicious 
sauce with cashew nuts

PHAD KRA PAO TOFO €17,50
Pittig roergebakken kouseband, uien en bascilicum met tofu
Spicy stir fried garter, onions and bascilicum with tofu



Alle gerechten kunnen op pittigheid worden aangepast
All dishes can be adjusted on spiciness

East Meet West

SPAGHETTI GIE-MAUW €16,75
Pittig roergebakken spaghetti met groente en basilicum
Spicy stir-fried spaghetti with vegetables and basil

Curries

KAENG KRAREE THOEA CHICKPEAS €16,50
Vegetarische Thaise gele curry met kikkererwten en tofu
Vegetarian Thai yellow curry with chickpeas and tofu

Bijgerechten / Side dishes

€10,50PHAD PHAK ROEAM MIX
In oestersaus roergebakken groentemix
Stir-fried mixed vegetables in oyster sauce

PHAD GAH-NHA €12,50
Roergebakken Thaise broccoli in oestersaus
Stir-fried Thai broccoli in oyster sauce

PHAD PHAK BOENG FAI DAENG €12,50
Roergebakken waterspinazie in sojabonensaus
Stir fried water spinach in soy sauce



Goedendag, hallo, dag     Sawat die khrap / kha
Hoe gaat het met u? Hoe maakt u het?   Sabaai die ruu?
Aangenaam kennis te maken    Jin die thie dai roe tjak
Hoe heet u?      Khoen chuu arai?
Ik heet …      Phom / chan chuu …
Tot de volgende keer!     Laew phop kan mai!
Ik hou van jou!      Phom / chan rak kun mak!

Ik ben een Nederlander     Phom / chan pen khon hohlaen
Ik vind u aardig      Phom / chan chohp khoen
Wat zegt u?      Khoen phoet arai?
Spreekt u Engels?     Khoen phoet phaasaa angkrit dai mai?
Waar is de wc?      Hohng naam joe thienai?
Wat wilt u drinken?     Khoen tja duum arai? I

Ik heb dorst      Phom / chan hiw naam
Ik heb honger      Phom / chan hiw
Eén bier alstublieft     Khoh bia
Heeft u een Engelse menukaart?   Raai kaan ahaan phaasaa angkrit mie mai?
Ik wil het niet zo heet/pittig alstublieft   Mai tohng phet maak
Mag ik een glas water alstublieft?   Khoh naam plao kaew nung?
Het was (erg) lekker     Arohj maak
Mag ik de rekening van u?    Kep tang?
Ik ben een vegetariër     Phom / chan kin aahaan tjee

Dank u!      Khop khoen khrap / kha!
Geen dank, graag gedaan, het geeft niet  Mai pen rai khrap / kha
Pardon, sorry     Khoh thoot khrap / kha
Nee, dank u (als iets aangeboden wordt)   Mai ao khrap / kha
Oke, in orde, afgesproken    Tok long khrap / kha


