
Bij restaurant Pêt Thai - oftewel Thaise Diamant - 
wordt op traditionele Thaise wijze gekookt.

Een fijne selectie van de lekkerste Thaise gerechten en een aantal streekgerechten uit Isaan, in het noordoos-
ten van Thailand, staan op het menu. Isaan is een arme en droge streek waar het maar een aantal maanden 
per jaar regent. Het eten uit deze streek is over het algemeen een stuk pittiger en apart van smaak. 
Er worden 5 stadia van pittigheid gehanteerd van waaruit kan worden gekozen. Maar u kunt ook uw persoonlij-
ke voorkeuren (zoals geen ui of extra champignons e.d.) aangeven bij het bedienend personeel. Wij gebruiken 
veel (Nederlandse) seizoensgroenten ter aanvulling op de gerechten om u een zo originele, betaalbare en 
gezonde maaltijd te kunnen bieden.

Specialiteiten van de kok:

Tod man pla Thaise viskoekjes (9), € 6,5
Pla raad prik gefrituurde red snapper met een zoet-zure en pittige saus, vanaf € 16 (€ 3 per 100 gr.)
Som tam Thaise salade van onrijpe papaja, € 12,5
Sai kok  huisgemaakte worstjes van varkensvlees met garnituur, € 9
Saté  huisgemaakte kipsaté, 4 stokjes met een zoete pindasaus, € 7
Pad Krapau huisgestoomde brede rijstnoodles, gewokt met oestersaus en groente met ei, basilicum, 
          cashewnoten en peper naar keuze. Vanaf € 14.

Wij verzorgen ook catering voor grotere groepen we hebben een thuisbezorgservice!  STUDENTEN krijgen 
op vertoon van hun studentenpas 10% korting (bij bestelling aangeven!) op de gerechten (excl. drank!).

sponsoring

Elk jaar sponsoren wij een andere school in de geboortestreek van Benjamat Samat (chef-kok van ons restau-
rant). De streek ligt in het noordoosten van Thailand, een arm agrarisch gebied. De sponsoring doen wij samen 
met onze klanten. We hebben in ons restaurant een pot staan, waarin klanten een donatie kunnen doen. Als 
we naar Thailand gaan, kopen wij van dit geld zaken die de scholen niet van de overheid krijgen, zoals: com-
puters, geluidsinstallaties en andere benodigdheden. Op deze manier proberen wij iets bij te dragen aan de 
algemene ontwikkeling van de kinderen in Thailand. Het geld dat wij ophalen gaat in de vorm van goederen 
of eten rechtstreeks naar de scholen. De scholen krijgen dus geen geld in hun handen, dit om corruptie te 
voorkomen. Wij appreciëren het als u wilt helpen met het ondersteunen van onze initiatieven.



voorgerechten
* kintia

101 Thai pau pla, Thaise vegetarische loempia   1,5

102 Tod man pla, 9 viskoekjes   6,5

103 Tod man gai, 9 kipkoekjes  6,5

104 Tod man neua, 9 beefkoekjes  6,5

105 Tod man kung, 5 garnalenkoekjes  4

106 Kung chub peng tod, 4 gepaneerde scampi’s 6

107 Pak chub peng tod, gepaneerde groenten  5

108 Pla chub peng tod, 4 gepaneerde stukjes vis 5

109 Gai haw bai toey, kip in pandanblad  5,5

110 Thaise kipsaté met zoete pindasaus (4 stokjes)  7

111 Sai kok, huisgemaakte Thaise worstjes  9

112 Nem kaduk moo, varkenskluifjes  9

113 Gai tod trakai, gefrituurde kipkluifjes met citroengras  8

114 Moo yang, 4 gegrilde varkensspiesjes met 2 sausjes  7



SOEPEN
* tom

201 Noodle soep voor de kleintjes
        

202 Kwai tiaw, Thaise noodle soep van mijn vrouw, 
        met kip of beef (maaltijdsoep)      

203 Tom yam kung, pikant zure soep, 
        met garnalen en paddestoelen (7 pepers)
  
204 Tom yam gai, pikant zure soep, 
        met kip en paddestoelen (7 pepers) 
 
205 Tom yam talae, pikant zure soep,  
        met zeevruchten en paddestoelen (7 pepers)  
      
206 Tom yam pla, pikant zure soep,  
        met vis en paddestoelen (7 pepers)  

207 Tom ka kung, soep van kokosmelk, 
        met garnalen en paddestoelen   

208 Tom ka gai, soep van kokosmelk, 
        met kip en paddestoelen 
   
209 Tom ka talae, soep van kokosmelk, 
        met zeevruchten en paddestoelen   
 
210 Tom ka pla, soep van kokosmelk, 
        met vis en paddestoelen

211 Tom sep, 
        soep met varkenskluifjes        

klein    2,5
groot  4,5

 11

klein     5
groot     10

klein  4,5
groot     9

klein     5
groot     10

klein     5
groot     10

klein     5
groot     10

klein  4,5
groot     9

klein     5
groot     10

klein     5
groot     10

 11



Specialiteiten
* phisis

Keuze pittig: 
[1] 1 peper - [2] 2 pepers - [3] 3 pepers - [4] 7 pepers, [5] 15 pepers!!

102 Tod man pla, 9 viskoekjes   6,5

612 Pla raad prik, red snapper* & zoet-zure pittige saus, v.a.  16

709 Som tam, Thaise salade van onrijpe papaja  12,5

111 Sai kok, huisgemaakte worstjes van varkensvlees  9

110 Saté, huisgemaakte kipsaté met zoete pindasaus 7

809 Pad krapau, huisgestoomde brede rijstnoodles, 14
        gewokt met oestersaus en groente met ei, basilicum, 
        cashewnoten en peper naar keuze.
        
        + tofu                                                                                           15
        + kip                   15
        + varkensvlees                   16
        + vis of inktvis                   17    
        + rund              18,5
        + garnalen              19,5
        

* € 3,00 per 100 gram



Hoofdgerechten
pak * gai * mou * neua * pla        

MasSAMAN
Massaman is een zuid-Thaise niet-pikante curry met aardappel, ui, 
hele pinda’s en vlees of vis naar keuze. 

Onze gerechten zijn vers, kunnen worden aangepast naar eigen 
smaak/wens of dieetadvies en worden geserveerd met witte rijst.
(tofu + € 1)

yam
Yam is een pikante zoet-zure salade van glasnoodles, ui, pinda en 
vlees of vis naar keuze. Dit gerecht is ook veganistisch te verkrijgen!
Pas op! Dit gerecht is zelfs op 1 al behoorlijk pittig.

Onze gerechten zijn vers, kunnen worden aangepast naar eigen 
smaak/wens of dieetadvies en worden geserveerd met witte rijst.
(tofu + € 1)

Pad Prik
Pad prik zijn gewokte groenten met thaise rode curry pasta, 
Thaise zoete basilicum en vlees of vis naar keuze.

Onze gerechten zijn vers, kunnen worden aangepast naar eigen 
smaak/wens of dieetadvies en worden geserveerd met witte rijst.
(tofu + € 1)

Keuze pittig: 
[1] 1 peper - [2] 2 pepers - [3] 3 pepers - [4] 7 pepers, [5] 15 pepers!!

14
[kip]  
301

15
[varken]  
401

17,5
[rund]  
501

16
[vis of inktvis]  
601

18,5
[garnalen]  
601-G

13
[groenten]  
901

14
[kip]  
302

17,5
[rund]  
502

16
[vis of inktvis]  
602

18,5
[garnalen]  
602-G

13
[groenten]  
902

15
[varken]  
402

14
[kip]  
303

17,5
[rund]  
503

16
[vis of inktvis]  
603

18,5
[garnalen]  
603-G

13
[groenten]  
903

15
[varken]  
403



Hoofdgerechten
pak * gai * mou * neua * pla        

Paneng
Paneng is een Thaise rode curry met kokosmelk, 
gemengde groenten en vlees of vis naar keuze.

Onze gerechten zijn vers, kunnen worden aangepast naar eigen 
smaak/wens of dieetadvies en worden geserveerd met witte rijst.
(tofu + € 1)

Kaeng Kea waan
Kaeng Kea waan is een Thaise groene curry met kokosmelk, 
gemengde groenten en vlees of vis naar keuze.

Onze gerechten zijn vers, kunnen worden aangepast naar eigen 
smaak/wens of dieetadvies en worden geserveerd met witte rijst.
(tofu + € 1)

Gang kharee
Gang kharee is een Thaise gele curry met kokosmelk en gemengde 
groente en vlees of vis naar keuze. 
Dit gerecht is ook veganistisch te verkrijgen!

Onze gerechten zijn vers, kunnen worden aangepast naar eigen 
smaak/wens of dieetadvies en worden geserveerd met witte rijst.
(tofu + € 1)

Keuze pittig: 
[1] 1 peper - [2] 2 pepers - [3] 3 pepers - [4] 7 pepers, [5] 15 pepers!!

14
[kip]  
306

17,5
[rund]  
506

16
[vis of inktvis]  
606

18,5
[garnalen]  
606-G

13
[groenten]  
906

15
[varken]  
406

14
[kip]  
304

17,5
[rund]  
504

16
[vis of inktvis]  
604

18,5
[garnalen]  
604-G

13
[groenten]  
904

15
[varken]  
404

14
[kip]  
305

17,5
[rund] 
505

16
[vis of inktvis]  
605

18,5
[garnalen]  
605-G

13
[groenten]  
905

15
[varken]  
405



Hoofdgerechten
pak * gai * mou * neua * pla        

Pad bai krapau
Pad bai krapau is een gerecht van gewokte groenten in oestersaus 
met Thaise basilicum, chilipeper en vlees of vis naar keuze. 
Dit gerecht is ook veganistisch te verkrijgen!

Onze gerechten zijn vers, kunnen worden aangepast naar eigen 
smaak/wens of dieetadvies en worden geserveerd met witte rijst.
(tofu + € 1)

Pad nam manhoy
Pad nam manhoy is een gerecht van gewokte groenten in 
oestersaus met vlees of vis naar keuze. 
Dit gerecht is ook veganistisch te verkrijgen!

Onze gerechten zijn vers, kunnen worden aangepast naar eigen 
smaak/wens of dieetadvies en worden geserveerd met witte rijst.
(tofu + € 1)

Pad priow wahn
Pad priow wahn is een gerecht van gewokte groenten in zoetzure 
saus met vlees of vis naar keuze. 
Dit gerecht is ook veganistisch te verkrijgen!

Onze gerechten zijn vers, kunnen worden aangepast naar eigen 
smaak/wens of dieetadvies en worden geserveerd met witte rijst.
(tofu + € 1)

Keuze pittig: 
[1] 1 peper - [2] 2 pepers - [3] 3 pepers - [4] 7 pepers, [5] 15 pepers!!

14
[kip]  
307

17,5
[rund]  
507

16
[vis of inktvis]  
607

18,5
[garnalen]  
607-G

13
[groenten]  
907

15
[varken]  
407

14
[kip]  
308

17,5
[rund]  
508

16
[vis of inktvis]  
608

18,5
[garnalen]  
608-G

13
[groenten]  
908

15
[varken]  
408

14
[kip]  
309

17,5
[rund]  
509

16
[vis of inktvis]  
609

18,5
[garnalen]  
609-G

13
[groenten]  
909

15
[varken]  
409



Hoofdgerechten
pak * gai * mou * neua * pla        

Pad med mamuang
Pad med mamuang is een gerecht van gewokte groenten in een 
oestersaus met cashewnoten en vlees of vis naar keuze.
Dit gerecht is ook veganistisch te verkrijgen!

Onze gerechten zijn vers, kunnen worden aangepast naar eigen 
smaak/wens of dieetadvies en worden geserveerd met witte rijst.
(tofu + € 1)

Katiam priktai
Katiam priktai zijn groenten of vlees of vis naar keuze, gemarineerd 
en  gefrituurd met knoflook en bestrooid met verse koriander.
Dit gerecht is ook veganistisch te verkrijgen!

Onze gerechten zijn vers, kunnen worden aangepast naar eigen 
smaak/wens of dieetadvies en worden geserveerd met witte rijst.
(tofu + € 1)

Raad prik
Raad prik is vlees of vis naar keuze, overgoten met een zoetzuur en 
pikante [3] saus.

Onze gerechten zijn vers, kunnen worden aangepast naar eigen 
smaak/wens of dieetadvies en worden geserveerd met witte rijst.

Keuze pittig: 
[1] 1 peper - [2] 2 pepers - [3] 3 pepers - [4] 7 pepers, [5] 15 pepers!!

13
[kip]  
312

14
[varken]  
412

16,5
[rund]  
512

15
[vis of inktvis]  
612

17,5
[garnalen]  
612-G

14
[kip]  
310

17,5
[rund]  
510

16
[vis of inktvis]  
610

18,5
[garnalen]  
610-G

13
[groenten]  
910

15
[varken]  
410

14
[kip]  
311

17,5
[rund]  
511

16
[vis of inktvis]  
611

18,5
[garnalen]  
611-G

13
[groenten]  
911

15
[varken]  
411



streekgerechten
* isaan

Isaan is een streek in het noordoosten van Thailand. 

Het is een arme en droge streek waar het maar een aantal maanden 
per jaar regent. Het eten uit deze streek is dan ook anders dan in 
de rest van Thailand. Over het algemeen zijn de gerechten een stuk 
pittiger en apart van smaak.

701 Rahb Neua Sap, salade van gehakt met Thaise kruiden  13

702 Rahb Neua Pen, salade van biefstukgehakt    18
        met Thaise kruiden  

703 Rahb Pla, salade van vis met Thaise kruiden  17

704 Ohm Gai (Laos), kip inclusief organen   15
        en verse kruiden 

705 Rahb Gai (Laos), salade van kipgehakt met  14
        Thaise kruiden

706 Soop Makeu, Thaise aubergine met   13
        gefermenteerde vis en kruiden 

707 Soop Normai, Thaise bamboe met   13
        gefermenteerde vis en kruiden 

708 Ohm Neua, soep van biefstuk met lente-uitjes  18
        en verse kruiden

709 Som Tam, Thaise salade van onrijpe papaja  12,5
        Dit gerecht is ook veganistisch te verkrijgen!

211 Tom sep  11
        soep van varkenskluifjes        

Keuze pittig: 
[1] 1 peper - [2] 2 pepers - [3] 3 pepers - [4] 7 pepers, [5] 15 pepers!!



bijgerechten
* AA HAAN TIANG

801 Tod kai, Thaise omelet met rijst

802 Pad mamma, gebakken Thaise mie noedels 
        met groenten

803 Pad thai, Thaise rijstnoedels met lente-uitjes 
        gemalen pinda’s en garnalen

804 Pad see ieuw gai, gebakken rijstnoedels 
        in sojasaus met kip en groente

805 Laat naa gai, gebonden noodle soep 
        met kip 

806 Pad kee mauw, gebakken Thaise mie noedels

807 Koa pad kai, Thaise gebakken rijst met ei

808 Koa pad gai, Thaise gebakken rijst met kip

809 Pad krapau, huisgestoomde brede rijstnoodles,  14
        gewokt met oestersaus en groente met ei, basilicum, 
        cashewnoten en peper naar keuze.
        
        + tofu                    15
        + kip                   15
        + varkensvlees                   16
        + vis of inktvis                   17    
        + rund              18,5
        + garnalen              19,5

Keuze pittig: 
[1] 1 peper - [2] 2 pepers - [3] 3 pepers - [4] 7 pepers, [5] 15 pepers!!

 7

klein       5
groot    8,5

klein    6,5
groot  11,5

klein    6,5
groot  11,5

klein       6
groot  10,5

klein    6,5
groot  11,5

klein    4,5
groot       8

klein    6,5
groot     11



Allergenenkaart

Ei: 101/102/103/104/105/106/107/108/801/802/803/804/806/907/808

Gluten: Alles behalve curry met kokos

Melk: cappucino en ijs en 1-2/103/104/105

Noten: alle nrs 10 van vlees, vis, groentegerechten en 1-2/103/104/105, 809

Pinda’s: massaman, yam, saté, moo yang en som tam

Schaaldieren: alle nrs 1/3/4/5/12 van vlees, vis en groentegerechten en gerechten met 
garnalen

Selderij: 202

Soja: alles (behalve kokossoep)

Vis: 102/103/104/105/203/204/205/206/701/702/703/704/708/709 alle nrs. 2 van vlees-, 
vis- en groentegerechten.

Weekdieren: 109/110 en 7/8/9/10/11 van de vlees-, vis- en groentegerechten.

Zwaveldioxide: rode wijn


