MENU

De Vietnamese keuken heeft
een eigen identiteit en toont een
grote verbeeldingskracht,
aangezien er niet minder dan 500
nationale gerechten zijn.
Specerijen en kruiden (citroengras, basilicum,
koriander, munt, peterselie, Laksa-blad)
geven het zijn originaliteit.
De basis smaakmaker van de Vietnamese keuken,
de “nuoc mam” onderscheidt
de Vietnamese keuken van de Chinese keuken.
Vergeet wat je weet, voer onbekend land in!

Welkomsdrankjes
Huisgemaakte cocktail
Rode Porto
Kir
Martini wit – rood
Campari
Pisang
J&B
Vodka
Rhum
Piña Colada
Gin
Cocktail zonder alcohol: Pisang Orange
Cocktail zonder alcohol: Piña Colada

5€
5€
5€
5€
6,50€
6,50€
7,50€
7,50€
7,50€
7,50€
7,50€
5€
5€

Frisdranken
Coca
Coca Light
Limonade
Ice Tea
Schweppes tonic
Ananassap
Kokossap

2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
3€
3€
4€

Water
Chaudfontaine
Sanpelligrino
Chaudfontaine 1/2 L
Sanpelligrino 1/2 L

2,50€
2,50€
4€
4€

Bieren
Carlsberg
Saigonbier

3€
3,50€

Om te beginnen...
Gestoomde voorgerechten
Cocktail délice 12
Ha cao (scampi’s) 2
Xiu Mai (varken en paddenstoelen)1
Sint-Jacobsschelp gevuld met groenten2
Banh Cuon (rijstpannenkoeken gevuld met vlees en paddenstoelen) 6

9€
6€
6€
9€
8€

Warme voorgerechten
Vietnamese nems (traditioneel recept)6
Nems met scampi’s12
Nems met krab2
Nems met kip
Gefrituurde ravioli12
Beignets van scampi’s met sesamzaad12q
Bord met een mix van warme voorgerechten12q
Bord Saigon Bistro (krabsalade met een selectie van warme voorgerechten)128q

8€
8€
8€
8€
8€
9€
12€
12€

Soepen
Mekongsoep (scampis, aigre-doux, piquant)2
Soep van scampi’s met kokosmelk (geparfumeerd met citroengras)2
Soep met ravioli12
Saïgonsoep (Rijstnoedels, galakt varkensvlees en scampi’s)26
Phosoep (de onvermijdelijke traditionele soep)6
Soep met rijstnoedels, kokosmelk en scampi's2

8€
8€
8€
8,50€
8,50€
8,50€

14€
14€

Koude voorgerechten
Salade van gegrilde Irish Beef met citroengras68t
Salade van zeevruchten268t
Salade met scampi's en kip68
Loempia’s (rijstpannenkoek met scampi’s, vermicelli, gelakt varkensvlees.) 682

8€
9€
8€
9€

14€
16€
14€

Om verder te gaan...
Specialiteiten
Scampis met kokos en saffraan
Pannetje van gelakte varkensvlees
Brochettes van gegrilde Sint Jacobsschelpen8
Pannetje met gambas en saté28t
Hûe-pannetje (gestoofde zeevruchten met krabpaté)24t
Royaal pannetje (gestoofde zeevruchten met citroenbladeren. Pikant)24t
Huisgemaakt pannetje (Zeevruchten, kip, kokosmelk, citroengras, basilicum, spaanse peper)24t
Roerbak met reepjes Iers Rundsvlees en Pikantaï (aziatische basilicum, chili)t
Kippebeignet op keizerlijke wijze (gekarameliseerd met gemberaroma)1
Scampi’s met tamarindesaus (zoetzuur)12
Eendenborst met verse knoflook, verse gemberbieslook en bieslookt
Eendenborstfilet met 3 peperst
Eendenborst met kokosnoot en rode curry t
Bo Bun (gegrild Iers rundsvlees met pinda’s en verse munt op een bed van vermicelli)68t

Bo Bun nem68t
Kipfilet met kokosmelk en rode curryt
My Xao, een specialiteit van het huis (knapperige noedels)12t
Bonjour Vietnam (4 traditionele gerechten)
Pannetje van reepjes kip (jonge uien, gember en citroengras)t
Pannetje van scampi’s et varkensreepjes (karamel, geroosterde ananas)2t
Tonkinese scampi’s (gebakken scampi’s, knoflook, chili, zoetzout, een weinig saus) 2t

16€
14€
19€
19€
17€
17€
17€
15€
14€
15€
15€
15€
15€
12€
14€
14€
15€
16€
14€
15€
16€

Gerechten op de plaat
Iers rundsvlees met saté, pinda en kokosmelk8t
Kruidige scampi’s geflambeerd met saké2t
Iers rundsvlees met zwarte bonensaus en Guérandezout2t
Verse inktvis met vijfkruidenpoeder geflambeerd met saké(pikant)2t
Gebakken tijgergarnalen van de chef, geflambeerd met saké(pikant)2t

16€
17€
16€
19€
20€

Wok met noedels
Wok van Scampi’s (Noedels, scampi’s, kleine groenten, geparfumeerd met sesamolie)126w
Saigon Wok (Japanse noedels, gelakt varkensvlees, scampi’s, eieren,

kleine groenten en

Indische kerriesaus met pinda’s)268

Mix Wok (Noedels, gelakt varkensvlees, scampi’s, gehakt Iers rundsvlees, gehakt kippevlees,
kleine groenten, geparfumeerd met sesamolie)126w

Pikante Wok (Noedels, gelakt varkensvlees, gehakt Iers rundsvlees, kleine groenten
en pikante chilisaus)16

Zoete Wok

(Noedels, gelakt varkensvlees, scampi’s, fijngesneden rundvlees, fijngehakt kip,
kleine groenten geparfumeerd met sesamolie)18

14,50€
14,50€
14,50€
14,50€
14,50€

3B Wok (Japanse noedels, rundvlees, scampi’s, knoflook, chilipaprika, bieslook,

14,50€

Rijstnoedels box (Rijstpasta, scampi’s, kip, rundvlees, kleine groenten, sojasaus)26

14,50€

Satay Wok (Rijstpasta, scampi’s, gesneden kip, kleine groenten, satésaus met

14,50€

pikante zwarte bonen)26

pinda’s)28

Wok van Kip (Noedels, stukjes kip, kleine groenten)
bza

14,50€

Wok met rijst
Indochinese rijst (Rijst gekookt in een terracotta pannetje met scampi’s, kip, gember,

12,50€

Rijst met scampi’s en krab (pikant)2t

12,50€

Saïgonrijst (Gelakt varkensvlees, scampi’s, bieslook, uien, lap xuong (traditionele worst)) 2t
Curryrijst (Scampi’s, kip, koriander, rozijnen, kurkuma, Indische kerrie, kaneel, kardemom)2t
Zoete rijst (Kip, gelakt varkensvlees, verse ananas, uien, bieslook)t
Rijst met kip (Kip, gekarameliseerde uien, bieslook)t

12,50€
12,50€
12,50€
12,50€

koriander, uien, kaneel (pikant)2t

Gerechten met minder calorieën
Tofu pannetje met rode kerrie en kokosmelk 6t
Tofu pannetje met Aziatische groenten 6t
Tofu met saté- en kokosmelk 6t
Mi Xao met Aziatische groenten (knapperige noedels) 1t
Tempura van groenten met pinda-saté saus 8t
Rijst met Aziatische groenten t
Aziatische groenten met verse knoflook t
Noedels met groenten 1t
Vegetarische zomerrol 68
Gemengde salade, gegrilde tofu, knapperige vermicelli 68
Gegrilde tofu met Guérande zout en citroengras 6t

€ 12
€ 12
€ 12
€ 12
€ 12
€ 14
€ 10
€ 12
€ 12
€ 14
€ 14

Lijst van voedselallergiëen
1
2
3
4
5
6
7

granen (gluten)
schaaldieren
eieren
vis
aardnoten (pinda’s)
soja
melk (met inbegrip van lactose)

8
9
q
w
e
r
t

schelpdieren
selder
mosterd
sesamzaden
sulfiet
Lupinezaden
weekdieren

Geachte gast, wij vestigen uw aandacht op het feit dat de samenstelling van een product kan variëren.
Het systematisch valideren met ons van een (ontbrekend) ingrediënt dat niet compatibel is
met uw behoeften in het menu van uw keuze, stellen wij ten zeerste op prijs.

Gastronomisch menu
Menu € 31
Saigon Bistro stelt u een menu met 4 gangen voor
Elke gang is naar keuze te kiezen op de kaart

Aperitief
Soep of voorgerecht
Hoofdgerecht
Rijst of gebakken noedels naar believen
Dessert of een afzakkertje

Kindermenu
Menu € 9,50
Voorgerecht naar keuze :
Loempia met kip
Gefrituurde ravioli
Kipnuggets

Hoofdgerecht naar keuze :
Dessert
Noedels met kip
Een Surprise ei
Rijst met kip
Crazy Dao ijsje
Drank naar keuze :
Coca Cola (15 cl)
Fruitsap (20 cl)

Lunch
vanaf € 9,50
3 gerechten naar keuze
van woensdag tot vrijdag
Lunch 1 :
€9,50 → 1 gerecht

Lunch 2 :
€13,50 → Voorgerecht en hoofdgerecht

Menu Suggestie
Menu 25€
APERITIEF OF DESSERT
Vrije keuze op de kaart

VOORGERECHTEN
Dim Sum Cocktail 21
Een mix van Nems 356
Diverse warme voorgerechten 35612
Salade van de dag 8
Soep van de dag

LES PLATS
Bo bun nem 8
Scampi’s met tamarindesaus 2
Pannetje van Iers rundsvlees en gembersaus 2t
Schotel van Iers rundsvlees met pindasaus en saté 8
Speciaal huisgemaakte noedels 21
Pannetje met kip in kokosmelk en rode curry
Pannetje met scampi’s in kokosmelk op smaak gebracht met saffraan 2
Geroosterde eendenborst in een saus met vijf exotische smaken
Schotel van geflambeerde scampi spiesjes met saké 2
GEBAKKEN RIJST OF NOEDELS
Naar believen
DESSERT OF AFZAKKERTJE
Naar keuze op de kaart

Nagerechten
IJsbeker van het huis
Ijsbeker Bailey’s
Colonel
De onvermijdelijk Dame Blanche met echte Belgische chocolade
Ijsbeker met 2 exotische sorbets, smaak van de maand
Chui Dot en vanille-ijs (geflambeerd of niet)
Hot and Spicy Ijsbeker (vanille, gekonfijte gember, karamel)
Assortiment van geflambeerde bananen en ananasbeignets
IJs beignet (geflambeerd of niet)
Geflambeerde verse ananas geroosterd in gezouten boter met vanille-ijs

€7
€7
€7
€7
€7
€7
€7
€7
€7

IJs naar keuze
€ 2,50/bol
Sorbet met Mango
Sorbet Rum en ananas
Sorbet met Kiwi
Koffie
Vanille
Speculaas
Piña Colada
Tiramisu
Karamel en gezouten boter
IJs Grand-Marnier

Voor de kinderen
Crazy Dao-ijsjes
Naar keuze: Vanille, Chocolade of Aardbei

€3

Een achterafje...
Thee of Koffie
Koffie
Cafeinevrije koffie
Weense Koffie met slagroom
Koffie met Amaretto
Koffie met Bailey’s
Koffie met Cognac

€ 2,50
€ 2,50
€ 4,50
€6
€6
€6

Jasmijnthee
Lotusbloemthee
Zwarte Earl Grey thee
Zwarte Ceylon thee

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Digestief
Bailey’s
Cognac
Calvados
Cointreau
Get 27
Amaretto
Saké
Limoncello

€6
€6
€6
€6
€6
€6
€3
€4

Tot weerziens
Open van 11u46 tot 14u00 en van 17u30 tot 22u00
gesloten op zaterdagmiddag, zondag en maandag
Vraag naar onze menu Take Away of raadpleeg onze website www.saigonbistro.be

GRAPHISME: WWW.BULLSEYEGRAPHICS.BE

Place de la Gare 12
1420 Braine-l’Alleud
Tel / fax 02 387 37 87
www.saigonbistro.be

