TAKE
AWAY
De Smaak van Vietnam in uw buurt
AUTHENTIEKE KO OKKUNST, TRADITIONELE GERECHTEN, KWALITEITSPRODUCTEN
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Tegenwoordig rijmt eten
met plezier en welzijn.
Zeggen we niet “zich goed voelen in zijn vel”?
Voedsel moet daarom gezond,
natuurlijk en evenwichtig zijn.
Maar ook smakelijk en leuk omdat
“ we ook met onze ogen eten”.
Deze kwaliteiten zijn terug te vinden
in de Vietnamese kookkunst
die een grote verscheidenheid aan groenten en
aromatische kruiden gebruikt.
De gerechten die wij aanbieden zijn gebaseerd op
ingrediënten en kruiden die typisch Aziatisch
van aard zijn met een voorkeur voor smaken,
geuren en kleuren en dit allemaal
in een perfecte voedingsbalans.
Al onze gerechten worden ter plaatse
bereid met verse ingrediënten.
Volgens de Vietnamese traditie,
is de maaltijd een “heilige moment”.
Ontdek bij ons in een familiale en ontspannen sfeer
de aantrekkelijke Vietnamese keuken.

| TAKE AWAY | VIETNAMEES RESTAURANT

CATERING |

Wok O’ Noodles
Hot Box

Sweet Box

Noedels, gelakt varkensvlees,
fijngehakt rundvlees, groenten
en onze pittige chilisaus

Noedels, gelakt varkensvlees,
fijngehakte kip, groenten
en zoete saus

12 €

12 €

Mix Box

Scampis box

Noedels, gelakt varkensvlees,
scampi’s, fijngesneden rundvlees, fijngehakte kip,
en groenten
geparfumeerd
12
met sesamolie

Noedels, scampi’s,
en groenten
geparfumeerd met
sesamolie

€

12 €

Saigon Box

3B Box

Japanse noedels,
Gelakt varkensvlees,
scampi’s, eieren,
groenten en Indiase
kerriesaus, pinda’ s

Japanse noedels,
rundvlees, scampi’s,
Knoflook, chilipaprika,
bieslook,
zwarte bonen

12 €

Rice noodle box

Saté Box

Rijstpasta, scampi’s, kip,
rundvlees, groenten,
sojasaus

Rijstpasta, scampi’s,
gesneden kip
groenten,
saté en pindasaus

12 €

12 €

12 €

Wok O’ Rice
Indochinese rijst

Saïgonrijst

Rijst gekookt in een terracotta
pannetje met scampi’s, kip,
gember, koriander, uien,
kaneel (pikant)

Gelakt varkensvlees,
scampi’s, bieslook, uien,
lap xuong
(traditionele worst)

10,50€

10,50€

Rijst met Scampi’s

Curryrijst

pikant

Scampi’s, kip,
koriander, rozijnen,
kurkuma, Indische kerrie,
kaneel, kardemom

10,50€

Sweet Rice

10,50€

Rijst met kip

Gelakt varkensvlees
gehakt kippenvlees

10,50€

10,50€

Menu Take Away
Voorgerecht naar keuze
■ Kip

Nem

■ Vegetarische
■ Assortiment
■ Gebakken

Nem
van Nems

ravioli (gevuld met scampi’s, varkensvlees, champignons)

■ Gefrituurde

vegetarische Samosas

Hoofdgerecht naar keuze
■ Rundvlees

met pinda en satésaus

■ Varkensvlees
■ Bo

met karamel

Bun Nems (rundvlees met citroengras, rijst vermicelli,

sojabonen, groene salade, pinda's en Nems)
■ Kip

met rode kokoscurry

■ Scampi's

met groenten, bieslook en verse koriander

■ Varkensvlees
■ Kruidige

met kokosnoot en Indische curry

inktvis met verse citroengras saus (pikant)

■ Vis

met gember en koriander (afhankelijk van levering)

■ Kip

met cashewnoten

Geparfumeerde rijst – gebakken rijst of gebakken noedels (naar keuze)
De gerechten voorgesteld in ons menu aan 14,50

14,50€

Soepen
■

Soep met rijst noedels, kokosmelk en scampi’s

7,50€

■

Mekongsoep (scampi’s, zoet en zuur, kruidig)

■

Ravioli soep

7,50€
7,50€

■

Saïgonnaise soep

12€

7,50€

■

Pho Soup (de traditionele soep die je moet proeven)

12€

■

Soep van scampis met kokosmelk

7,50€
7,50€

Koude voorgerechten
■

Vietnamese salade (krab, scampi’s en kip)

7€

■

Salade van gegrild rundvlees met citroengras

7€

■

Spring rolls (koud)

7€

■

Bo Bun (geroosterd rundvlees met pinda en verse munt op een bed van vermicelli) 9€

■

Bo Bun et Nems

11€

Warme voorgerechten
■

Vietnamese Nems (traditioneel recept)

7€

■

Nems met scampi’s

7€

■

Nems met krab

7€

■

Nems met kip

7€

■

Gebakken Raviolo (met varkenscampi’s en paddestoelen)

7€

■

Beignets van scampi’s met sesamzaad (5 stuks)

8€

■

Schotel met diverse voorgerechten (10 stuks)

Al onze gerechten worden ter plaatse bereid

10€

Gestoomde voorgerechten
■

Ha Cao (4 stuks)					

5€

■

Xiu Mai (4 stuks)

5€

■

Banh Cuon (gestoomde rijstpannenkoeken gevuld met vlees en paddestoelen)

7€

■

Dim Sum cocktail (10 stuks)

12,50€

Hoofdgerechten met kip
■

Tempura van kip met citroensaus

10,50€

■

Tempura van kip met zoetzure Tamarinsaus

10,50€

■

Gewokte kip met Aziatische groenten en verse knoflook

10,50€

■

KIp met cashewnoten

10,50€

■

Kip met kurkuma en citroengras

10,50€

■

Kip met gember

10,50€

■

Gekarameliseerde kip met citroengras

10,50€

■

Kip met kokosmelk, saffraan en zwarte paddestoelen

10,50€

■

Kip met rode kerrie en kokosnoot

10,50€

■

Keizerlijke kip (gekarameliseerd met gemberaroma)

10,50€

■

Pikante gegrilde kippenbrochette met saté (kokos en citroengras)

Al onze gerechten worden ter plaatse bereid

12€

Gerechten met varkensvlees
■

Varkensbeignets met zoetzure Tamarinesaus

10,50€

■

Gewokt varkensvlees met bamboescheuten en bieslook

10,50€

■

Gekarameliseerd varkensvlees met gekonfijte uien

10,50€

■

Varkensvlees in pikante saus

10,50€

■

Varkensvlees met verse ananas

10,50€

■

Varkensvlees met Indische curry en kokosmelk

10,50€

■

Brochette van gegrild varkensvlees met kurkuma, verse knoflook en koriander

12€

Gerechten met rundsvlees (Ierse oorsprong)
■

Rundsvlees met pinda en satésaus

13€

■

Rundsvlees met verse knoflook, sojabonen, koriander en bieslook

13€

■

Rundsvlees met bamboescheuten en paddenstoelen

13€

■

Rundsvlees met Aziatische groenten en verse knoflook

13€

■

Rundsvlees met verse gember en koriander

13€

■

Rundsvlees op Thaise wijze

13€

■

Rundsvlees met Indische curry en kokosmelk

13€

■

Rundsvlees met pikante saus en vers citroengras

13€

■

Rundsvlees met zwarte bonensaus

13€

■

Brochette van gegrild rundsvlees met vijfkruidenpoeder

14€

Al onze gerechten worden ter plaatse bereid

Gerechten met eend
■ Geroosterde

eendenborst met huisgemaakte saus

13€

■ Eendenborst

met kokoskerrie en rode kerrie

13€

■ Eendenbordst

met verse gember

13€

■ Eendenborst

met verse ananas

13€

■ Eendenborst

met bamboe en zwarte paddenstoelen

13€

■ Wok

van geroosterde eendenborst met uien

13€

■ Eendenborst

met pinda-en satésaus

13€

■ Eendenborst

met drie pepersaus

13€

Vegetarische gerechten
■

Rauwe Japanese Tofu met pikante saus galanga

10€

■

Huisgemaakte Tofu met groenten en vijfkruidenpoeder

10€

■

Huisgemaakte Tofu met rode curry en kokosmelk

10€

■

Huisgemaakte Tofu met saté, kokosmelk en pinda’s

10€

■

Huisgemaakte Tofu met Aziatische groenten

10€

■

Huisgemaakte gegrilde Tofu met Guérandezout en citroengras

10€

■ Gewokte

Aziatische groenten met verse knoflook

8€

■ Gewokte

noedels met groenten

8€

■ Gebakken

rijst met groenten

■ Vegetarische

zomerrolls

Al onze gerechten worden ter plaatse bereid

10€
12€

Gerechten met zeevruchten
■

Scampi’s met kokosnoot en rode curry

13,50€

■

Scampi’s met pikante saus en vers citroengras

13,50€

■

Scampis met verse annanassaus

13,50€

■

Tempura van scampi’s met zoetzure tamarindesaus

13,50€

■

Scampi’s met kokosmelk, saffraan en zwarte paddenstoelen

13,50€

■

Brochettes van scampi’s

13,50€

■

Gegrilde gamba’s (4 stuks)

18€

■

Gamba’s van de chef (gestoofd en geflambeerd met saké) (4 stuks)

18€

■

Sint-Jacobsschelpen met pinda en satésaus

18€

■

Sint-Jacobsschelpen met pikante saus (basilicum en chilipeper)

18€

■

Brochette van Sint-Jacobsschelpen

18€

■

Sint-Jacobsschelpen met rode curry en vers citroengras

18€

■

Sint-Jacobsschelpen met verse gember

18€

■

Koninklijke pot met pikante zeevruchten, op smaak gebracht met citroenbladeren

15,50€

■

Pot met Sint-Jacobsschelpen (zeevruchten op een bed van vermicelli)

15,50€

■

Huisgemaakte casoulet (Sint-jakobsschelp, kip, inktvis, kokos, citroengras, basilicum)

15€

■

Inktvis met pikante saus

12€

■

Inktvis met Indische curry en kokosmelk

12€

■

Kabeljauwmoot met verse knoflook, citroengras, koriander en kurkuma *

15€

■

Kabeljauwmoot met koriander en gember *

15€

■

Kabeljauwmoot met Indische curry en kokosmelk *

15€

■

Kabeljauwmoot met 3 pepersaus *

15€

* afhankelijk van de aanvoer

Al onze gerechten worden ter plaatse bereid

Nagerecht
■

Ananasbeignets met karamel en sesamzaad

5€

■

Bananenbeignets met karamel en sesamzaad

5€

■

Geroosterde banaan met kruiden

5,50€

■

Gegrilde banaan met kokosmelk en pindakaas

5,50€

Kindermenu
Chan Ly Box
(kinderbox met 1 voorgerecht, 1 hoofdgerecht, 1 drankje en 1 verrassing)

8,50€

■ voorgerecht

naar keuze : kippenems of gefrituurde ravioli of kippeblokjes
naar keuze : kippennoedels ou rijst met kip
■ drank naar keuze : vruchtensap (20 cl) ou Coca Cola (15 cl)
■ hoofdgerecht

Dranken
Coca-cola / Light / Zero (33 cl)
Sprite / Fanta / Ice-Tea (33 cl)
Carlsberg (33 cl)
Bier SAIGON (33 cl)

Al onze gerechten worden ter plaatse bereid

2,00€
2,00€
2,50€
3,00€

v o r m g e v i n g : w w w. t o o n v a n w a m b e k e . b e

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

Geen bestellingen of tafelreserving via e-mail

januari 2019

Openingstijden
van 11u45 tot 14u en van 17u30 tot 22u

