
Voorgerechten 
101. Goudzakjes 5st  € 4.50
gevuld met kip en scampi’s met zoete chilisaus

102. Kipsaté’s 4st  € 4.50
met pindasaus van het huis 

103. Loempia’s 3st € 4.50
met kip en groentjes met zoete chilisaus

104. Loempia’s 3st  € 4.50
met groentjes, glasnoedels met zoete chilisaus 

105. Viskoekjes 5st   € 4.50
met zoete chilisaus

106. Gebakken kippenvleugeltjes 6st  € 4.50
van het huis met dipsausje 

Soep     
201. Tom kha kai   € 5.95
Kippensoep met kokosmelk, citroengras, ga-
langa, champignon, kerstomaten en lente-ui

202. Tom kha kung   € 6.95
Soep met scampi’s en kokosmelk, citroengras, 
galanga,champignon, kerstomaten en lente-ui

203. Tom yam kung   € 6.95
Pittige soep met scampi’s, chili, limoen, 
citroengras, galanga,champignon, kerstomaten 
en lente-ui

204. Tom jeud    € 4.95
Vegetarische soep met ei, groentjes, 
en glasnoedels

205. Noedelsoep   Vegetarisch € 8.95
Maaltijdsoep met noedels,   Kip € 9.95
groentjes, sojascheuten, lente-ui Runds € 10.95
 Scampi € 11.95
  

Hoofdgerechten
                                           met rijst of noedels

Groentjes Tofu Kip Runds Scampi’s
€ 8.95 € 9.95 € 10.95 € 11.95 € 12.95

301. Pad prikthai dam   
Knoflook en zwarte pepersaus  

302. Pad nahman hoy  
Oestersaus en sojasaus   

303. Pad prieuw wahn  
Zoetzure saus met verse ananas 

304. Pad krapao  
Chili, thaise basilicum & oestersaus 

305. Keang Phed   
Rode curry met kokosmelk  

306. Keang kieuw wahn   
Groene curry met kokosmelk  

307. Keang paneang   
Paneang curry met kokosmelk  

308. Phad khing  
Gember, oestersaus en sojasaus 

Thaise salades  
401. Papaja salade   € 10.95
Frisse salade met papaja limoen, chili, 
kerstomaten 

402. Laab     Kip € 10.95
Salade met rode ui, munt, chili,   Runds € 11.95
Thaise kruiden, geserveerd met rijst 

403. Nam Tok   € 13.95 
Kruidige thaise salade met gegrild runds, munt, 
rode ui, chili, koriander, geserveerd met rijst  
 

Gerechten met vis 
                                                 met rijst of noedels

501. Zalm   € 13.50 
gebakken in rode curry met groentjes  

502. Gebakken witvis € 12.50 
met cashewnoten in zoete chilisaus, 
paprika, lente-ui 

503. Witvis met gember € 12.50 
oestersaus, sojasaus, groentjes   

504. Kabeljauwhaasje € 15.50 
met knoflook & zwarte pepersaus, groentjes  

Gebakken rijst 
& noedels 
Groentjes Tofu Kip Runds Scampi’s
€ 7.95 € 8.95 € 8.95 € 9.95 € 10.95

601. Khaw Phad 
Gebakken rijst met ei, sojasaus & oestersaus 
(ook mogelijk met Thaise curry pasta) 

602. Pad thai  
Gebakken noedels met padthai saus,
sojascheuten, lente-ui, pindanoten  

603. Pad see ew 
Gebakken noedels met zoete sojasaus, 
broccoli, sojascheuten, lente-ui   

604. Pad khee mao  
Gebakken noedels met chili & thaise basilicum 
& wokgroentjes

605. Khaw Phad sapparot    
Gebakken rijst met verse ananas & rozijnen   

606. Khaw Phad prikkeang   
Gebakken rijst met rode of groene curry  
    

  glutenvrij mogelijk     vegetarisch     licht pikant     pikant     heel pikant   Wij passen graag ieder gerecht aan naar jou smaak, meld gerust je voorkeur. Al onze gerechten kunnen sporen van allergenen bevatten.
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Specialiteiten
                              met rijst of noedels

701. Gebakken kip €  11.50 
met cashew noten in zoete chilisaus met 
paprika, lente-ui   

702. Massaman curry €  12.50 
met rundsvlees, pindanoten, aardappelen, ui 

Kidsmenu   
801. Rijst of noedels   € 5.95 
met keuze Kip / Loempia vegetarisch / 
Loempia kip / Gebakken kipvleugels 
(enkel voor kinderen onder 12 jaar)  
   

Extra’s   
901. Gebakken rijst i.p.v rijst of noedels € 3.00 

902. Gebakken noedels i.p.v rijst of noedels € 3.00  

903. Noedels extra € 2.00 

904. Rijst extra € 2.00  

905. Gebakken ei € 1.00 

906. Kroepoek € 1.70 

907. Extra chilisaus € 0.50 

908. Extra vis / vlees / tofu / groentjes € 2.00
 € 3.00 
    

24h op voorhand 
bestellen   
Eendenborstfilet met rode curry  € 14.95 

Gamba’s met zoetzuur pikant sausje € 21.95 

Trio van paddestoelen knoflook peper € 11.95 

Inktvis met ui, paprika, selder in gele curry € 14.95  
  

  0483 07 07 48
 
Balendijk 59 - 3920 Lommel

Openingsuren
Do 16u - 21u30
Vrij-zo  11u30 - 21u30
(van oktober tot mei, 

open tot 21:00)

Home-made Thaise keuken

Lunchbox * € 8.00 
Een lekkere Thaise lunch thuis of op het werk?

* De lunchbox is verkrijgbaar van 12h-15h; Levering is 
mogelijk vanaf 5 lunchboxen (< 10km rond time for 
thai take away) en bij bestelling voor 11u. 
   

Lunchbox NR 1     Kip met rode curry met 
groentjes, geserveerd met rijst of 
noedels

Lunchbox NR 2 Kip met cashewnoten in zoete 
chilisaus, geserveerd met rijst of 
noedels 

Lunchbox NR 3 Runds met groentjes in oester-
saus en sojasaus, geserveerd met 
rijst of noedels

Lunchbox NR 4 Dagverse groentjes uit de wok 
met saus naar keuze, geserveerd 
met rijst of noedels

Lunchbox NR 5   Kip met groentjes en peper en 
look, geserveerd met rijst of 
noedels

www.timeforthai.be 
info@timeforthai.be
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