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Pittige Thaise Salade met witte rijst       
96. Papaya Salade                         13.00 
97. Thaise beef salade                          16.00 
98a. Thaise Kip salade       of        98b. Thaise Varken Salade                   15.00 

Soepen 
41. Tom ka kai  groente soep; bosui, champignons, cherry-tomaten, kipfilet, kokosmelk, koriander, ui,                7.50   
42. Tom ka koeng groente soep; bosui, champignons, cherry-tomaten, garnalen, kokosmelk, koriander, ui,                8.00  

43. Tom yam kai pikant gekruid, bosui, champignons, cherry-tomaten, kipfilet, koriander, melk, ui,        7.50   

44. Tom yam koeng pikant gekruid, bosui, champignons, cherry-tomaten, garnalen, koriander, melk, ui,      8.00   
 

Kipgerechten met groenten en witte rijst. Ook verkrijgbaar met gebakken rijst of gebakken noedels + 2.50 extra. 
60. Kaeng Phed Kai rode curry, met kouseband, basilicum,  aubergine, paprika, prei, ui, bamboeslices, kokosmelk,                        13.00   
61. Kai Kra Tiam gewokte groenten in oestersaus: Groente, knoflook, paprika, prei, ui, spitskool.                                   12.00   

62. Kheaw Waan Kai, Groene curry, met aubergine, bamboescheuten, basilicum, kouseband, paprika, prei, ui                       13.00 
63. Koa Man Kai bosui, komkommer met  pittige saus,                     12.00   

64. Kra Proa Kai gewokte groente in oestersaus, babymais knoflook rode peper, kousenband, paprika, basilicum            12.00  
65. Massaman kai, gele curry,  prei, aardappel, pinda's, ui, worteltjes                                13.00   
66. Panang Kai, Panang curry met, basilicum,  aubergine, prei, paprika, kouseband, ui                                13.00     

67. Phad King Kai gewokte groente in oester saus: Basilicum, knoflook, spaanse peper, champions gember                12.00  
68. Phad Pak Ruam Kai gewokte groente in oestersaus champignons, knoflook, paprika, spitskool, ui, worteltjes, courgetten     13.00 
   
 

 

Bezorging  
Gratis in Zandvoort: bij bestellen  op 

onze website  krua-surin.com 
 

Overige bestellingen 

v.a. € 20,- gratis, onder € 20,- > € 2,- 

buiten Zandvoort 3.50 v.a.  50,-  gratis 

 

Openinstijden 
Dinsdag gesloten overige dagen 

16.30 – 21.30 uur  

Actie 
Tray (6st) Heineken blikjes €10,- 

Bij Bestellingen  boven € 35,-    

Gratis portie Keaw Krob nr 09 

Krua Surin 
Thaifood catering  

Haltestraat 30   Zandvoort 
023 5746609          06 30681325 

Wok on Beach maaltijden met vlees, groente en witte rijst 

of gebakken  rijst of gebakken noedels  
30. Spicy Wok on Beach Kip met gebakken rijst en groente          8.50 
31. Spicy Wok on Beach Varken m gebakken rijst groente          9.00 
32. Spicy Wok on Beach Beef m gebakken rijst groente             10.00    
33. spicy Wok on Beach Garnalen m. gebakken rijst groente    10.00 
34. spicy Wok on Beach Eend m gebakken rijst groente        10.00      
35. Wok on Beach Kip met gebakken rijst en groente                   8.50   
36. Wok on Beach varken met gebakken rijst en groente            9.00  
37. Wok on Beach Beef met gebakken rijst en groente               10.00  

38. Wok on Beach Garnalen met gebakken rijst en groente      10.00    

39. Wok on Beach Eend met gebakken rijst en groente               10.00 

 

Kleine maaltijd met witte rijst & heerlijke saus. Met 

groente & gebakken rijst of gebakken noedels +2.50 extra 
15. - 4 Kipsaté met witte rijst                           8.50   
16. - 4 Varkensaté met witte rijst                    8.50  
17. - 4 Loempia's met witte rijst                         7.50   
18. - 4 Viskoekjes met wit te rijst                       9.50 
19. Mix v. voorgerechten met witte rijst                9.00 
20. - 4 Kipvleugeltjes met witte rijst                        8.50 
21. Bakje krokante kipstukjes m witte rijst            8.00 
22. Bakje spicy kipstukjes met witte rijst               8.00  

23. Meatball Kip 10 gefr. Gehaktballetjes WR       8.50 

24. Meatball Varken 10 gefr. GehaktballetjesWR 8.50 

25. Meatball Vis 8 gefr. Gehaktballetjes WR         8.50 

 

Warme voorgerechten met heerlijke saus 

1.  4 stokjes saté kip met heerlijke pinda saus en 
atjar, gebakken uien,           7.50   
2.  4 stokjes saté varken met heerlijke pinda 
saus en atjar, gebakken uien,          7.50   
3.  4 thaise loempia's met pittige chili saus  6.50   
4.  4 Viskoekjes met pittige chili saus         8.50   
5.  Voorgerechten Mix 2 saté, 1 loempia, 1 
viskoekje, atjar, chilisaus, pindasaus         8.00 
6.  Keaw Krob Moe  6 bladerdeeg gevuld met      

pittig varken gehak met saus                               6.50 
 

7.  Tempura Koeng  4 gefrituurde garnalen in bloem met saus         6.50 
8.  Koeng Hom Pha  4 gefrituurde garnalen in bladerdeeg met saus  6.50 
9.  Keaw Krob 4 in bladerdeeg gekruid kipgehakt m. bosui met saus  6.00 
10a.Meatball KIP 10 heerlijke gefrituurde gehaktballetjes met saus  7.50 
10b.MeatballVarken10 heerlijke gefrituurde gehaktballetjes m saus7.50 
10c.Meatball Vis  8  heerlijke gefrituurde gehaktballetjes met saus  7.50 
11. Pangsit Kai 4 in Pangsitblad gevuld met pittig kipgehakt m.saus6.00 
12. Pangsit Moe 4 in Pangsitblad gevuld met pittig varkensgehakt  6.00 
13. Piek Kai Tod 4 pittige gefrituurde kipvleugeltjes m pittige saus  7.50 
14. Kroepoek met bakje satésaus          3.00  

Eend gerecht met groenten en witte rijst. Ook verkrijgbaar met gebakken rijst of gebakken noedels + 2.50 extra. 
69. Kaeng Phed Ped Yang, rode curry, met kouseband, basilicum, aubergine, paprika, prei, ui, bamboeslices, kokosmelk   16.00 
 



 
Rundvlees gerechten met groenten en witte rijst. Ook verkrijgbaar met gebakken rijst of noedels + 2.50 extra. 

 70. Kaeng Phed Nua, rode curry, met kouseband, basilicum,  aubergine, paprika, prei, ui, bamboeslices, kokosmelk 15.00  
71. Kheaw Waan Nua Groene curry, met aubergine, bamboescheuten, basilicum, kouseband, paprika, prei, ui                15.00     

72. Kra Proa Nua gewokte groente in oestersaus zoals babymais knoflook rode peper, kousenband, paprika, basilicum   15.00  
73. Massaman Nua gele curry,  prei, aardappel, pinda's, ui, worteltjes                    15.00    
74. Nua Kra Tiam gewokte groenten in oestersaus: Groente, knoflook, paprika, prei, ui, spitskool.                      15.00    
75. Panang Nua , Panang curry met, basilicum,  aubergine, prei, paprika, kouseband, ui       15.00    

76. Phad King Nua met gewokte groente in oester saus: Basilicum, knoflook, spaanse peper, champions gember   15.00    
77. Phad Pak Ruam Nua met veel gewokte groente in oestersaus  

champignons, knoflook, paprika, spitskool, ui, worteltjes, courgetten 15.00    

Varkensvlees gerechten met groenten en witte rijst. Ook verkrijgbaar met gebakken rijst of noedels + 2.50 extra. 

80. Kaeng Phed Moe, rode curry, met kouseband, basilicum,  aubergine, paprika, prei, ui, bamboeslices, kokosmelk 14.00    

81. Kheaw Waan Moe Groene curry, met aubergine, bamboescheuten, basilicum, kouseband, paprika, prei, ui   14.00  

82. Kra Proa Moe gewokte groente in oestersaus zoals babymais knoflook rode peper, kousenband, paprika, basilicum  13.00    
83. Massaman Moe gele curry,  prei, aardappel, pinda's, ui, worteltjes      14.00    
84. Moe Kra Tiam gewokte groenten in oestersaus: Groente, knoflook, paprika, prei, ui, spitskool.   13.00    
85. Panang Moe, Panang curry met, basilicum,  aubergine, prei, paprika, kouseband, ui      14.00    

86. Phad King Moe gewokte groente in oester saus: Basilicum, knoflook, spaanse peper, champions gember  13.00    
87. Phad Pak Ruam Moe gewokte groente in oestersaus champignons, knoflook, paprika, spitskool, ui, worteltjes, courgetten14.00
    

Garnalen gerechten met groenten en witte rijst. Ook verkrijgbaar met gebakken rijst of noedels + 2.50 extra. 
90. Kaeng Phed Koeng, rode curry, met kouseband, basilicum,  aubergine, paprika, prei, ui, bamboeslices, kokosmelk 16.00    

91. Kheaw Waan Koeng Groene curry, met aubergine, bamboescheuten, basilicum, kouseband, paprika, prei, ui  16.00    
92. Koeng Kra Tiam gewokte groenten in oestersaus: Groente, knoflook, paprika, prei, ui, spitskool.   15.00    

93. Kra Proa Koeng gewokte groente in oestersaus zoals babymais knoflook rode peper, kousenband, paprika, basilicum15.00      

94. Phad King Koeng gewokte groente in oester saus: Basilicum, knoflook, spaanse peper, champions gember  15.00    
95. Phad Pak Ruam Koeng veel gewokte groente in oestersaus champignons, knoflook, paprika, spitskool, ui, worteltjes, courgetten 

              16.00                                                                                  

Visgerechten met groenten en witte rijst. Ook verkrijgbaar met gebakken rijst of noedels + 2.50 extra. 

110. Plaa Shoe Shee gefrituurde vissoorten, kousenband, pangafilet, rode curry, witte rijst,     16.00    
111. Plaa Preaw Waan broccoli, gefrituurde pangafilet, gewokte groenten, witte rijst, zoetzure saus,    16.00    

Vegetarische gerechten met groenten en witte rijst. Ook verkrijgbaar met gebakken rijst of noedels + 2.50 extra. 
120. Kaeng Phed Tofu rode curry, met kouseband, basilicum,  aubergine, paprika, prei, ui, bamboeslices, kokosmelk       13.00    

121. Kheaw Waan Tofu  Groene curry, met aubergine, bamboescheuten, basilicum, kouseband, paprika, prei, ui 13.00    

122. Kra Proa Tofu gewokte groente in oestersaus zoals babymais knoflook rode peper, kousenband, paprika, basilicum 12.00    
123. Massaman tofu gele curry,  prei, aardappel, pinda's, ui, worteltjes                    13.00    

124. Panang Tofu, Panang curry met, basilicum,  aubergine, prei, paprika, kouseband, ui      13.00    

125. Phad King Tofu met gewokte groente in oester saus: Basilicum, knoflook, spaanse peper, champions gember 12.00    
126. Phad Pak Ruam Tofu groente in oestersaus, champignons, knoflook, paprika, spitskool, ui, worteltjes, courgetten 13.00  
128. Tofu Kra Tiam gewokte groenten in oestersaus: Groente, knoflook, paprika, prei, ui, spitskool.   12.00    

Phad Thai, gebakken noodels m spitskool, taugé             Khao Phad, gebakken rijst m. sptskool, taugé worteltjes  

Worteltjes.          
100. Phad thai kai kipfilet   13.00      200. Khao Phad Kai, kipfilet    13.00    
101. Phad Thai Moe varkenfilet   14.00      201. Khao Phad Moe, varkenfilet   14.00    
102. Phad Thai Nua Beeffilet,    15.00      202. Khao Phad Nua, Beeffilet   15.00    
103. Phad Thai Koeng garnalen,  16.00      203. Khao Phad Koeng, garnalen   16.00    
104. Phad thai Tofu, tofu,    13.00      204. Khao Phad Tofu, tofu    13.00 
  
  
 
 

Extra portie gebakken rijst of Noedels met groente 5.00    
Extra Kip of varken of tofu door maaltijd gemengd  2.50 
Extra Beef of garnalen door maaltijd gemengd         3.50 
Extra portie Satë saus            2.50 
Extra portie uitjes            1.50 

Extra portie Atjar           2.00 

Frisdranken  2.00 
Vruchten sap   2.20 
Spa rood of blauw  2.00 
Groene Thee ( Oishy )  2.40 

Warme thee of koffie  2,50 
Warme chocomelk 2,50 

Heineken Blikje                2.00 
Heineken Fles                 2.50  
Chang Fles   3,00 
Singa Fles             3.00 
Glas wijn rood, wit, rosé    4,00 

Witte of rode wijn klein    5.00       
witte of rode wijn  0.7 L   11.00 


