HUISGEMAAKT ‘FINGER FOOD’
Ideaal voor bij een aperitief of cocktail

1. ASSORTIMENTJE (per persoon)

€6,00

2. KAI SATÉ

€10,00

3. PO PIA PHAK SOD

€8,00

4. KANOMPANG NA KOONG

€8,00

Een kipsaté, een vers lenterolletje en een toastje van scampi
bedekt met zwart-wit sesamzaad
Gegrilde gemarineerde kipsaté’s met toast en pindasuas

MEENEEMGERECHTEN
Onze meeneemkaart is beperkt, zodat wij een vlotte
zaalbediening kunnen garanderen tijdens de drukke momenten.
Indien de omstandigheden het toelaten kunnen er ook
hoofdgerechten van onze restaurantkaart besteld worden. Wij
geven in dat geval €2,00 korting per hoofdgerecht van onze
gewone restaurantkaart, om mee te nemen.

Vers vegetarische lenterolletjes met pinda en zoetzuur saus
Toast gemaakt van scampi bedekt met zwart-wit sesamzaad

SOEPEN

5. TOM JUD WOON SEN

€6,00

6. TOM KHA KAI

€8,00

7. TOM YAM KOONG

€10,00

Heldere kippenbouillon met groenten, gehaktballetjes en vermicelli
Licht pikante kippensoep met kokomelk, citroengras, galanga
en oesterzwammen
Pikante scampisoep met citroengras, galanga en
buna-shimeji champignons

THAISE EETCULTUUR

“Goeiedag, hebt u al iets gegeten? ”, waarna kan
voorgesteld worden om samen iets te eten. In Thailand is samen
eten heel belangrijk en de verschillende gerechten worden dan
ook enthousiast gedeeld. In KAIFA worden de meeste gerechten
in potjes opgediend, inplaats van op het bord gedresseerd, zo
dat men van verschillende gerechten kan proeven. Bij het
hoofdgerecht ligt er naast het mes ook een lepel, aangezien de
Thais meestal met vork en lepel eten.
De Thaise keuken is ontstaan door vele eeuwenoude
Oosterse en Westerse invloeden harmonieus te combineren tot
iets typischThais. In de Thaise keuken wordt gebruik gemaakt
van vele verse kruiden en specerijen. De Thaise keuken is heel
gezond en mede daardoor ook populair geworden in de Westerse landen.
Wij hebben de standard pikant voor jullie gemaakt.
(Pikant gerecht). Als jullie het gerecht graag minder pikant
of pikanter willen, Vraag het ons.

VOORGERECHTEN
10. THOD MAN KOONG

€11,00

11. YAM NUA

€14,00

12. LAAB MOO

€11,00

13. SAM TAM THAI

€13,00

Huisgemaakte scampikroketjes met zoetzuur saus
Lauw slaatje met gegrilde rundsvlees salade
Lauw slaatje met gehakt salade
Papaya salade

KINDERGERECHTEN
15. KHAO PHAD KAI DEK

€9,50

16. KAI SATÉ DEK

€12,00

Eenpansgerechttje met gewokte jasmijnrijst, groentjes en kipfilet
Gegrilde gemarineerde kipseté’s met frietjes

STOOFPOTJES MET KOKOSROOM

Deze gerechten worden geserveerd met gestoomde jasmijnrijst

20. MASSAMAN KAI / NUA / KOONG YAI

€18,00 / 21,00 /
€28,50

21. GENG KEAW WAAN KAI / PLA / KOONG

€19,00 / €18,00 /
€24,00

22. GENG KARI KAI / PLA / KOONG

€14,00 / €15,00/
€22,00

Lichte pikant massaman curry met ajuin, aardappelen
(Kipfilet / Rundsstoofvlees / Gamba’s)
Pikante groene curry met Thaise groenten
(Kipfilet / Tilapiafilet (zoetwatervis)/ Scampi)

Gele curry met groenten
(Kipfilet / Tilapiafilet (zoetwatervis) / Scampi)

WOKGERECHTEN

Deze gerechten worden geserveerd met gestoomde jasmijnrijst

30. KAI MED MAMUANG HINMAPAAN

Kipfilet met cashewnoten, wokgroenten en oestersaus

€18,00

31. PHAD PRIEW WAAN KAI / PED / PLA / KOONG €18,00 / €22,00 /
Kipfilet / Eendenborst / Tilapiafilet (zoetwatervis) / Scampi
€18,00 / €24,00
met ananas wokgroenten en zoetzure saus

32. KAI / MOO / PLA / KOONG KRATIAM PRIK THAI

€18,00 / €19,00 /
€18,00 / €24,00

33. PHAD PHED KAI / NUA / KOONG

€19,00 / €22,00 /
€24,00

34. KAI / MOOSAB / NUA PHAD KRAPRAW

€18,00 / €18,00 /
€21,00

35. KOONG YAI PHAO

€29.5

36. NUA NAMANHOI

€21,00

Kipfilet / Varkenshaasje / Tilapiafilet (zoetwatervis) / Scampi
gekruid met look en peper en wokgroenten
Kipfilet / Rundshaasje / Scampi met pikante rode currypasta,
basilicum en Thaise groenten
Licht pikante Kipfilet / Gehakt / Rundshaasje
met Thais basilicum en een ei op Thaise wijze

Gegrilde gamba’s, met wokgroenten in oestersaus, geserveerd met een dipsausje
Gewokte rundshaasje met groenten en oestersaus

EENPANGERECHTEN

40. KHAO PHAD / KAI / KOONG
Vijfwegenstraat 30
8870 Izegem
Tel.: 0492 88 50 50
info@kaifa.be
www.kaifa.be
https://www.facebook.com/restaurantkaifa/

Jasmijnrijst gewokt met groenten / kip / scampi

41. PHAD THAI / KAI / KOONG

Rijstnoedels gewokt met zoetzuresaus en groenten / kip / scampi

BIJGERECHTEN

50. PHAD PHAK Groenten gewokt met oestersaus
52. FEN FAAI Frietjes

€13,00 / €15,00 /
€21,00
€14,00 / €16,00 /
€22,00
€7,00
€2,50

