Goi cuon
Onze goi cuon, ook wel bekend als Vietnamese “Summer Rolls”, zijn gemaakt van
verse groenten, koriander en munt gewikkeld in een rijstvel. (ongefrituurd)
Vegetarisch
Kip

Rundvlees
Garnalen

Vietnamese loempia’s
Gefrituurde loempia's geserveerd met verse sla en munttakjes
Vegetarisch
Kip

Varkensvlees

Cha ca
Gegrilde viskoekjes geserveerd op en gekruid met sereh (citroengras)

Chao tom
Gegrilde garnalenkoekjes aan een suikerriet spies

Bo la lot
Gegrilde rundvlees met kruiden gerold in een betelblad

Banh cuon
Gestoomde flensjes gemaakt van rijstmeel gevuld met varkensgehakt,
winterpeen, uien en boomoortjes paddenstoelen
(ook vegetarisch beschikbaar)

Heeft u een allergie? Meld het ons!
In de Aziatische keuken wordt er veel gemarineerd met ansjovissaus.

Bonjour Vietnam snack mix (voor 2 personen)
Een heerlijke snack mix als voorgerecht voor twee, met kipsalade,
goi cuon kip, loempia met varkensvlees en bo la lot.
(Ook beschikbaar voor 3 personen.)

Banh xeo
Een hartige Vietnamese pannenkoek gemaakt van o.a. rijstmeel
en kokosmelk, melk, gevuld met taugé, bosui, sla, munt en koriander
Vegetarisch
Kip

Garnalen

Salade Bonjour Vietnam
Huisgemaakte salade met winterpeen, komkommer, sla, kool,
koriander en chayote
Vegetarisch
Kip

Garnalen

NOODLE SOEP VOOR DE LUNCH OF DINER
Pho
Home made pho, gemaakt op een basis van runderbouillon
met fijn gesneden bief, stoofvlees, taugé, kruiden
en rijstnoedels

Hu tieu
Home made rijstnoedelsoep, op basis van een kippenbouillon
met garnalen en kipfilet

Banh canh
Home made soep van kipbouillon met garnalen, kipfilet en
udon noedels

GRILL SPECIALITEITEN & VLEESGERECHTEN
Heo nuong
Gegrilde varkensvlees gemarineerd met verse knoflook en sereh

Ga nuong
Gegrilde kipkarbonade gemarineerd met verse knoflook en sereh

Bo hui
Runderspiezen van de grill

Tru nuong
Lamskoteletten van de grill

Suong be nuong
Kalfsrib van de grill

Bo xao la que
Roergebakken bief in Thaise basilicum, fijngemalen pinda’s met kruiden
en groenten

VISGERECHTEN
Vis van de dag
Gegrilde vis met gember, geserveerd met geblancheerde paksoi

Ca Kho To
Gekarameliseerde vis

CURRY
Cari Chai
Vietnamese curry met seizoensgroenten

Cari ga
Vietnamese curry met kip en seizoensgroenten

Cari do bien
Vietnamese curry met zeevruchten en seizoensgroenten

Rijst
Gebakken rijst met kip, ei en groenten
Gebakken mie met kip, ei en groenten

EENPANSGERECHTEN
Bun thit nuong
Mixed grill van kip en rund met mihoen, verse groenten, kruiden
en gefrituurde loempia

Triple mix
Mixed grill met runderspies, lamskotelet en kip met gebakken rijst

GROENTEN
Cai xao
Seizoensgroenten

Cai xao toi
Choi sam gebakken met knoflook en zwarte bonen

RIJST EN GEBAKKEN RIJSTNOEDELS
Hu tien xao ga
Gebakken rijstnoedels met kip, ei en groenten

Hu tien xao chai
Gebakken rijstnoedels ei met groenten

Gebakken rijst
Gebakken rijst met kip, ei en groenten

Gebakken mie
Gebakken mie met kip, ei en groenten

Rijst
Witte rijst

