
VOORGERECHTEN 

1. Súp wantan / Wonton soup €5,90  

Soep met balletjes kip & garnalen opgerold in deeg en paksoi 

2. Súp tôm / Shrimp soup €6,00 

Garnalen soep met champignons en tomaten 

3. Súp gà sữa dừa /  Chicken coconut milk soup €5,90  

Soep met kipfilet en kokosmelk 

4. Tôm tẩm cốm / Fried shrimp €8,00 

Krokant gebakken gamba’s met Vietnamese tempura 

5. Chả Mực / Chopped squid (Squid patty) €6,90  

3 stukken inktvis patty geserveerd met salade  

6. Chả giò hương quê  / Fried spring rolls €6,90 

2 krokant gebakken loempia’s met vleesvulling van  

varkensvlees & rundvlees 

7. Gỏi cuốn tôm  / Fresh shrimp spring rolls  €6,90  

2 verse gerolde loempia’s gevuld met garnalen, ei , sla, koriander, 

mint en komkommer geserveerd met hoi-sin saus 

8. Gỏi cuốn gà  / Fresh chicken spring rolls €6,00 

2 verse gerolde loempia’s gevuld met kip, ei , sla, koriander, 

mint en komkommer geserveerd met hoi-sin saus 

9. Gỏi cuốn bò / Fresh beef spring rolls € 6,90 

2 verse gerolde loempia's gevuld met rundvlees , ei, sla, koriander 

Mint en komkommer geserveerd met hoi-sin saus 

10. Gà saté / Chicken saté € 7,90 

Gegrilde Kipfilet spiesjes met salade geserveerd met saté saus 

11. Bò sốt me / Beef tamarind € 6,90 

Rundvlees met home-made tamarinde saus 

12. Tôm nướng / Grilled shrimps € 7,50 

Gegrilde gamba’s met salade geserveerd met tamarinde saus 

13. Gỏi xoài  / Fresh mango salad € 7,50 

Verse salade met garnalen ,mango, komkommer, wortel  

geserveerd met kroepoek en sweet chili saus 

14. Khoai lang chiên / Fried sweet potato €4,50 

Gebakken zoete aardappelen 

15. Há cảo tôm / Shrimp ha kau € 5,00 

5 stuk ha kau met garnalen geserveerd met sojasaus  

16. Plateau 1               €26,50 

Een plateau van 4 voorgerechten: (1) garnalen lente rollen,  

(2) kip saté, (3) krokante loempia en (4) beef tamarinde saus  

17. Plateau 2 €23,00 

Een plateau van 4 voorgerechten: (1) gebakken gamba’s,  



(2) ha kau (3) tofu lente rollen en (4) gefrituurd zoete aardappelen 
 

 

 

NOODLE SOEPEN 
18. Phở bò đặt biệt  / Beef noodle soup special € 12,90 

Frisse runderbouillon met fijn gesneden biefstuk, stoofvlees,  

rundvlees balletjes , geserveerd met verse kruiden en noodles 

19. Phở bò viên  / Beef bal noodle soup € 12,90 

Frisse runderbouillon rundvlees balletjes, geserveerd met verse  

kruiden en noodles 

20. Phở bò nạm  / Stew beef noodle soup € 12,90 

Frisse runderbouillon met gestoofde rundvlees, geserveerd met  

verse kruiden en noodles  

21. Phở bò tái  / Beef noodle soup  €11,90 

Frisse runderbouillon met fijn gesneden biefstuk geserveerd  

met verse kruiden en noodles 

22. Phở bò xào lăn / Stir-fried beef noodle soup  €11,90 

Frisse runderbouillon met gewokte rundvlees geserveerd  

met verse kruiden en noodles 

23. Phở gà / Chicken noodle soup  €11,00 

Frisse kippenbouillon met fijn gesneden kipfilet geserveerd  

met verse kruiden en noodles 

24. Bún bò huế  / Spicy beef noodle soup  €12,50 

Pittige vleesbouillon met stoofvlees geserveerd met verse 

kruiden en Vietnamese vermicelli noodles  

25. Bún cá  / Spicy fish tomato noodle soup   €13,90 

Pittige visbouillon met gebakken visfilet (seizoensgebonden vis) 

geserveerd met vermicelli noodles en verse kruiden 

26. Bún Tôm / shrimp noodle soup € 13,90 

Frisse garnalenbouillon met garnalen , tomaten geserveerd 

 met vermicelli noodles en verse kruiden 

27. Bánh canh hải sản/ Seafood udon soup  €14,00 

Frisse vleesbouillon met zeevruchten geserveerd met  

verse kruiden en udon noodles  

28. Phở tofu / tofu noodle soup €11,00 

Frisse tofubouillon geserveerd met verse kruiden en noodles 
 

 

 

 



 

 

NOODLE GERECHTEN 
29. Phở xào tôm / Shaked noodles with shrimp  €16,90 

Gewokte Vietnamese noodles met garnalen en groenten 

30. Phở xào vịt giòn / Shaked noodles with crispy Duck  €16,90 

Gewokte Vietnamese noodles met krokante eend en groenten 

31. Phở xào bò  / Shaked noodles with beef  €13,90 

Gewokte Vietnamese noodles met rundvlees en verse groenten 

32. Phở xào gà / Shaked noodles with chicken  €12,90 

Gewokte Vietnamese noodles met kipfilet en verse groenten  

33. Phở xào gà giòn/ Shaked noodles with crispy chicken  €13,90 

Gewokte Vietnamese noodles met krokante kipfilet en verse groenten  

34. Phở trộn hương quê / Fresh salad special with noodles  €16,90 

Gewokte garnalen en rundvlees in kruiden, geserveerd met  

salade en Vietnamese noodles 

35. Phở trộn bò  / Fresh beef salad with noodles  €11,00 

Rundvlees gemarineerd in kruiden, geserveerd met salade en  

Vietnamese noodles 

36. Phở trộn gà / Fresh chicken salad with noodles € 10,00 

Kipfilet salade geserveerd met Vietnamese noodles 

37. Mỳ xào vịt giòn  / Fried noodles with crispy duck € 16,90 

Bami met krokante eend en groenten 

38. Mỳ xào gà giòn  / Fried noodles with crispy chicken € 12,90 

Bami met krokante kipfilet en groenten 

39. Mỳ xào đùi gà giòn  / Fried noodles with crispy chicken € 12,90 

Bami met krokante kippendijen en groenten 

40. Mỳ xào bò  / Fried noodles with beef € 12,90 

Bami met gewokte rundvlees en verse groenten 

41. Bún bò nam bộ  / Noodles with beef € 15,90 

Gewokte biefstuk, 1 krokant gebakken loempia geserveerd  

met traditioneel vermicelli noodles ,salade en sweet chili saus 

42. Bún chả giò chiên / Fried spring rolls with noodles € 12,50  

3 gebakken loempia’s geserveerd met traditioneel vermicelli  

noodles en verse groeten en zoetzure chili saus 

43. Bún thịt nướng / Grilled pork with noodles € 15,90 

Gemarineerd varkensvlees gedrild geserveerd met traditioneel  

Vermicelli noodles , verse groenten en zoetzure chili saus 
 

 



 

 

 

RIJST GERECHTEN 
44. Cá hồi nướng / Grilled salmon €18,50 

Gegrilde zalm geserveerd met zoete aardappel en salade  

45. Tôm sốt me / Shrimp with tamarind €18,50 

Gewokte gamba’s met tamarinde saus geserveerd met salade  

en sweet chili saus 

46. Tôm xào sả ớt / Shrimp with lemongrass and chili  €16,90 

Gewokte gamba’s met lichte pittig chili kruiden, citroengras,  

en  groenten geserveerd met witte rijst 

47. Tôm , Mực xào rau / Shrimp & Squid vegetables € 16.90 

Granalen en Inktvis met verse groenten geserveerd met witte rijst 

48. Bò xào cần  /Stir-fried beef celery ginger €12,90 

Gewokte rundvlees met selderij, paksoi, tomaten en gember, 

geserveerd met witte rijst 

49. Bò xào sả ớt  / Beef with lemongrass and chili €13,90 

Gewokte rundvlees met lichte pittig chili kruiden, citroengras 

 En groenten geserveerd met witte rijst 

50. Cơm gà chiên giòn / Nasi with crispy chicken €12,90  

Nasi met krokante kippendijen en groenten 

51. Gà xào sả ớt / Chicken with lemongrass and chili  € 12,90 

Gewokte kipfilet met lichte pittig chili kruiden, citroengras en groenten 

geserveerd met witte rijst  

52. Tôm cà ri / Shrimp with red curry  € 16,90 

Garnalen met rode kerrie en verse groenten geserveerd met witte rijst 

53. Vịt giòn cà ri / Crispy duck with red curry  € 16,90 

Krokante eend met rode kerrie en verse groenten geserveerd  

met witte rijst 

54. Gà cà ri / chicken with red curry  € 12,00 

Kipfilet met rode kerrie en verse groenten geserveerd met witte rijst 

55. Gà giòn cà ri / Crispy chicken with red curry  €13,90 

Krokante kipfilet met rode kerrie en verse groenten geserveerd  

met witte rijst 

56. Đùi gà giòn cà ri/ Crispy chicken thighs with red curry  €13,90 

Krokante kippendijen met rode kerrie en verse groenten gereserveerd  

met witte rijst 

57. Gà chiên xù cà ri / Crispy chicken tempura with curry € 13,90 

krokant kipfilet tempura met salade geserveerd met  

witte rijst en kerrie saus  



58. Vịt giòn rau xào / Crispy duck vegetables  € 16,90 

Krokante eend met verse groenten geserveerd met witte rijst 

59. Vịt giòn sốt đậu phộng / Crispy duck peanuts  €16,90 

Krokante eend met groenten en pindasaus geserveerd met witte rijst 

60. Gà giòn sốt đậu phộng / Crispy chicken peanuts  € 13,90 

Krokante kipfilet met verse groenten en pindasaus geserveerd met witte rijst 

61. Đùi gà giòn sốt đậu phộng / Crispy chicken peanuts €13,90 

Krokante kippendijen met verse groenten geserveerd met witte rijst 

62. Tôm & gà xào rau / Shrimp and chicken vegetables  €13,90 

Garnalen en kipfilet met verse groenten geserveerd met witte rijst 

63. Bò xào cay / Spicy beef €12,90 

Gewokte rundvlees met verse groenten , gember geserveerd met  

witte rijst 

64. Bánh xèo / Vietnamese pancake  € 13,50 

Gevulde Vietnamese pannenkoek met garnalen , varkensvlees,  

taugé , geserveerd met verse groenten en sweet chili saus 

65. Bánh khọt / Vietnamese mini pancakes €13,50 

Gevulde Vietnamese poffertjes met garnalen, geserveerd met  

verse groenten en sweet chili saus 
 

 

VEGETARISCHE GERECHTEN  
Voorgerechten 

66. Súp tofu sữa dừa  / Tofu coconut milk soup €5,90  

Tofu soep met kokosmelk  

67. Chả giò chay / Fried spring rolls €6,50  

2 knapperige vegetarische loempia’s met tofuvulling, verse groenten  

en kruiden, geserveerd met sweet chili saus  

68. Gỏi cuốn chay / Fresh tofu spring rolls € 6,00  

2 verse gerolde loempia’s gevuld met tofu, sla , koriander,  

komkommer en mint geserveerd met hoi-sin saus  

Hoofdgerechten 

69. Gà chay xào sả ớt / Vegetarian chicken lemongrass and chili € 13,90  

Vegetarische kip met tofu  in het lichte pittig chili kruiden,  

Citroengras en groenten geserveerd met witte rijst  

70. Tofu xào rau / Tofu with vegetables € 11,00 

Gewokte tofu met verse groenten, geserveerd met witte rijst  

71. Tofu cà ri / Tofu with red curry € 11,00 

Tofu met rode kerrie en verse groenten, geserveerd met witte rijst 

72. Bún chả giò chay / Fried spring rolls vegetarian €12,50  

3 gebakken vegetarische loempia’s geserveerd met traditioneel  

vermicelli noodles, verse groenten en sweet chili saus  



73. Phở xào chay / Vegetarian stir-fried noodles € 11,00 

Gewokte Vietnamese noodles met tofu en groenten  

74. Phở trộn tofu / Fresh salad noodles with tofu € 11,00 

Vietnamese noodles salade met tofu 

75. Bánh xèo chay / Vietnamese pancake vegetarian  € 13,50 

Gevulde Vietnamese pannenkoek met tofu taugé ,  
geserveerd met verse groenten en sweet chili saus 
 

 

 

NAGERECHTEN  
76. Chuối chiên & kem / Fried banana & ice cream   €5,00  

Gebakken bananen geserveerd met vanille ijs en stukjes pinda  

77. Chè chuối / Sweet banana tapioca  € 5,00  

Bananentoetje met zoete tapioca balletjes, pinda stuks en kokosmelk  

78. Chè đậu đen / Sweet black bean  € 5,00  

Zwarte bonen toetje met kokosmelk 

79. Chè ba màu / Rainbow coconut tapioca  € 5,00  

Regenboog toetjes met kokosmelk en crunch ijs  

80. Spek koek  € 5,00 

81. kem trái cây / Fruits ice cream € 4,00  

2 bolletjes ijs met vers seizoenenfruit  

MENU 

Lavi menu voor 1 person €23,00  

Voorgerecht keuze uit  :  

• Soep tofu kokosmelk of met kipfilet 

• kip saté 

Hoofdgerecht keuze uit:  

• Krokante kippendijen met nasi 

• Kipfilet met lichte pittig chili kruiden ,citroengras en groenten 

• Kip met rode kerrie 

• Rundvlees met lichte pittig chili kruiden en citroengras 

• Tofu noodle soep 

• Tofu met groeten en witte rijst 

Nagerecht keuze uit: 

• Spek koek 



• Bananentoetje met tapioca balletjes 

Lavi menu voor 2 personen €45,50 

Voorgerechten: (1) tofu lente rollen en (2) gebakken loempia  

Hoofdgerechten: (1) gewokte garnalen & kip met groenten en 

(2) gewokte noodles met krokante kippendijen  

Nagerechten: (1) spek koek en (2) gebakken bananen met ijs  

SPECIALE DRANKEN 

• Cà phê sữa đá / Vietnamese ice coffee € 4,25  

Vietnamese ijskoffie met zoete melk  

• Nước chanh đá / Fresh lime juice € 4,25  

Verse limoensap met mint blaadjes en crunch ijs  

• Soda chanh / Soda lime € 4,25 

Verse limoensap, mint blaadjes en crunch ijs met bruisend water  

• Nước trà sả / Lemongrass tea € 4,25 

Zelf gemaakte ijsthee met crunch ijs en citroengras  

• Trà đá chanh / Lime green tea € 4,25 

Zelf gemaakte ijsthee met crunch ijs en limoen 

• Dừa tươi / Fresh coconut € 5,00 

Verse kokosdrank  

• Trà sả gừng / Lemongrass, ginger tea € 4,25 

              Warm thee met citroengras , gember en mint blaadjes 

• Sinh tố xoài / Mango lassi  € 4,90 

Mango smoothie  

  

 

ANDERE DRANKEN 

Frisdranken:  
Cola  €2,75 
Cola zero  €2,75 
Fanta €2,75 
Casis €2,75 
Sprite €2,75 



Appelsap €2,75 
Sinaasappelsap  €2,75 
Tonic €2,75 
Ginger ale €2,75 
Bitterlemon €2,75 
Fuze ice tea sparling €2,75 
Fuze green tea €2,75 
Fuze green tea mango chamomile  €2,75 
Chaudfontaine 250ml €2,80 
Chaudfontaine 500ml €5,50 
 

Wijn  
Rode wijn €4,25 
Droge witte wijn €4,25 
Chardonnay  €4,75 
Zoette witte wijn  €4,25 
Rose  €4,25 
 

Bier  
Sai Gon Vietnamese bier €4,00 
Jupiler tap bier €3,25 

 

Warme dranken 
Thee  €2,50 
Jasmine thee  €2,50 
Groene thee €2,50 
Gember thee  €2,75 
Verse munt thee  €2,75 
Mix gember&munt thee €2,75 
  
Koffie  €2,25 
Espresso  €2,25 
Dubbele espresso  €2,50 
Cappuccino  €2,50 
Koffie verkeer  €2,50 



Vietnamese koffie  €3,00 
 

 


