
www.pad-thai-restaurant-arnhem.nl

THAI FOOD

Pad Thai  |  Oude Stationsstraat 4  |  6811 KE Arnhem  |  026 30 30 999

ALCOHOLVRIJE DRANKEN

1. Frisdrank € 2,50

2. Radler 0.0 € 2,50

3. Heineken 0.0 € 2,50

4. Espresso € 2,50

5. Koffie € 2,50

6. Cappuccino € 2,80

7. Latté € 3,00

8. Irish Coffee € 5,50

9. Thee € 2,50

10. Verse munt/gember thee € 3,00

11. Honing € 0,20

ALCOHOLISCHE DRANKEN

1.  Huis wijnen € 4,50 
“Nekeas” rood, wit, rosé

2. Pla de la Crue Reserva € 5,50

3.  Heineken € 3,00 
0,30 cl.

4.  Amstel Radler 2.0 € 2,50 
0,30 cl.

5.  Singha bier € 4,00 
0,33 cl.

6. Mixdranken € 6,50

WIJNEN

VOLG ONS OP

padthai.restaurant.arnhem

026 - 303 09 99
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Pad Thai Restaurant Arnhem

OPENINGSTIJDEN

Maandag: gesloten

Dinsdag: 14:00 - 22:00 uur

Woensdag: 14:00 - 22:00 uur

Donderdag: 14:00 - 22:00 uur

Vrijdag: 14:00 - 22:00 uur

Zaterdag: 14:00 - 22:00 uur

Zondag: 14:00 - 22:00 uur

BEZORGEN

Van 16:00 uur tot 21:00 uur

LET OP!!

Dinsdag van 16:00 uur tot 20:00 uur

BESTELLEN

Van 14:00 uur tot 21:00 uur

Witte wijnen G. 4,50 - f. 18,50

1.  Chardonnay & Viura 
Een zeer fijne combinatie van 
fris én fruitig.

2.  Tempranillo, Garnacha 
Fruitige en kruidige afdronk.

3.  Garnacha 
Prachtig fris en droog.

Exclusieve wijnen G. 5,00 - f. 24,50

4.  Verdejo 
Fruitige, vol karakter en heeft 
een lange afdronk.

5.  Bretz | Riesling 
Verfrissend en knisperend.

Rode wijn G. 6,50 - f. 22,50

6.  Cabernet Sauvignon Reserva 
Heerlijk mondvullend, zacht en 
krachtig tegelijk!

Vraag de bediening naar de bijzondere ‘wijn 
van het moment’!                 (G=glas - F=fles)



Inclusief rijst. Inclusief rijst. Inclusief rijst.

1.  Poh-pia thod kip/groenten 
Thaise loempia’s (3 st.) 

2.  Laab thod 
Thaise gehaktballetjes (2 st.)

3.  Saté kai 
Thaise saté van kipfilet (3 st.)

4.  Thod man phlaa 
Thaise viskoekjes (3 st.) 

5.  Curry puff kip/groenten 
Krokant gebakken deegpasteitjes 
met aardappel, groente (2 st.) 

Family set: € 15,00

Prijs: € 5,50 Prijs: € 8,50 - € 10,50* Prijs: € 6,50 - € 8,50* Prijs: € 16,00 - € 18,00* Prijs: € 16,00 - € 18,00* Prijs: € 17,00 - € 19,00

13.  Kai thod 
Gefrituurde gemarineerde  
kippendijen (filet)

14.  Phad krapauw 
Uien, paprika, basilicum, chilli, 
knoflook, met (kip, tahoe, varkensvlees, 
rundvlees, inktvis*, gamba’s*, zalm*, tilapia*, 
of eend*) 
  

15.  Phad priauw waan 
Zoetzure saus met ananas, 
komkommer, tomaat, ui met (kip, 
tahoe, varkensvlees, rundvlees*, inktvis*, 
gamba’s*, zalm* of tilapia*) 

 

16.  Phad med-mamuang 
Ui, wortel, paprika, lente-ui, 
cashewnoten met (kip, tahoe, 
varkensvlees, rundvlees*, inktvis*, gamba’s*, 
zalm* of tilapia*) 

10.  Tom Djeud 
Groentesoep met heldere mie,  
koriander en lente-ui met (kip, 
tahoe of paddenstoelen) 

 

11.  Tom khaa 
Thaise soep van kokosmelk, 
limoen, laos, citroengras,  
paddenstoelen, koriander,  
lente-ui, tomaat met (kip, tahoe of 
gamba’s*) 

 

12.  Tom yam 
Pittige licht zure soep  
met limoen, laos, citroengras, 
koriander, lente-ui, tomaat, 
paddenstoelen met (kip, tahoe of 
gamba’s*) 

 

21.  Keng kiauw-waan 
Groene curry met courgette, 
aubergine, Thaise basilicum, ui, 
paprika en limoenblaadjes met 
(kip, tahoe, varkensvlees, rundvlees*, inktvis*, 
gamba’s*, zalm*, tilapia* of eend*) 

 

22.  Keng ka-rie 
Gele curry met aardappel, ui, 
wortel en kokosmelk met (kip, 
tahoe, varkensvlees, rundvlees*, inktvis*, 
gamba’s*, zalm*, tilapia* of eend*) 

 

23.  Keng massaman 
Zoete kokos-curry met  
aardappel, ui, wortel en pinda’s 
(kip, tahoe, varkensvlees, rundvlees*, inkt-
vis*, gamba’s*, zalm*, tilapia* of eend*) 

 

24.  Keng paneng 
Rode kokosmelk met, wortel, 
ui, bloemkool paprika, limoen-
blaadjes met (kip, tahoe, varkensvlees, 
rundvlees*, inktvis*, gamba’s*, zalm*, tilapia* 
of eend*) 

17.  Phad prik keng phed 
Rode curry met sperziebonen, 
Thaise basilicum en limoen- 
blaadjes met (kip, tahoe, varkensvlees, 
rundvlees*, inktvis*, gamba’s*, zalm*, 
tilapia* of eend*) 

18.  Phad pak ruam 
Gemengde groenten met  
oestersaus 

 

19.  Kao phad 
Gebakken rijst met ei, ui,  
groenten, lente-ui met (kip, tahoe, 
varkensvlees, rundvlees*, inktvis*, gamba’s*, 
zalm* of tilapia*) 

20.  Phad prik thai dam 
Ui, wortel, paprika, lente-ui met 
(kip, tahoe, varkensvlees, rundvlees*, inkt-
vis*, gamba’s*, zalm*, tilapia* of eend*) 

  

28.  Kroepoek 
Cassave of garnalen

29.  Saté saus

30.  Witte rijst 
klein of groot

31.  Prik naahm phlaa 
Pittige zoute vissaus 
 

32.  Kluay thod 
Gebakken banaan (€ 5,50)

INFORMATIE

Smaak, ingrediënten en mate 
van pittigheid worden aangepast 
aan uw persoonlijke wensen. Het 
eten wordt pas bereid als u heeft 
besteld. Vermeld allergieën en 
diëten van tevoren, dan wordt er 
rekening mee gehouden. 

Omdat we vers koken, kost elke 
bestelling tijd. Het is daarom aan 
te raden om tijdig te bestellen. 

UITLEG BIJ MENU

 Glutenvrij

 Vegetarisch gerecht

   Hoe meer chillies, des te  
pittiger het gerecht,  
meestal aan te passen aan 
uw voorkeur

*  Het gerecht heeft een  
aangepaste prijs (+ € 2,00). 
 
(kip, rund, gamba’s), het  
gerecht tussen haakjes 
geeft een keuze aan.

6.  Som tam thai 
Papayasalade met wortel, kom-
kommer, limoen, tomaat, chilli, 
knoflook en pinda’s (gamba’s*) 

  

7.  Yam 
Gemengde salade van komkom-
mer, tomaat, wortel, ui, spitskool, 
chilli, koriander, selderij, limoen 
met (kip, tahoe, rundvlees*, tonijn*) 

 

8.  Laab 
Thaise peterselie, munt, korian-
der, limoen, ui, wortel, spitskool 
met (kip, tahoe, rundvlees*, of eend*) 

 

9.  Yam mamuang 
Mangosalade met appel,  
ui, geroosterde kokos en  
cashewnoten (gamba’s*) 

 

Eet smakelijk!Prijs: € 16,00 - € 18,00 Prijs: klein € 2,00 - groot € 5,00

HAPJES (VOORGERECHT) SALADE (VOORGERECHT) SOEPEN (VOORGERECHT) ROERBAKKEN (HOOFDGERECHT) ROERBAKKEN (HOOFDGERECHT) CURRIES (HOOFDGERECHT)

25.  Phad thai 
Gebakken rijstnoodles met tau-
gé, ei, lente-ui en pinda’s met 
(kip, tahoe, varkensvlees, rundvlees* of 
gamba’s*) 

 

26.  Pad mie 
Gebakken Thaise mie met ei, 
broccoli, bloemkool, wortel en 
lente-ui met (kip, tahoe, varkensvlees, 
rundvlees* of gamba’s*) 

27.  Pad woensen 
Gebakken heldere mie met ui, 
paddenstoelen, selderij, broccoli, 
bloemkool, wortel, ei en lente-ui 
met (kip, tahoe, varkensvlees, rundvlees* 
of gamba’s*) 

NOODLES (HOOFDGERECHT) EXTRA


