
MENU



Sa-was-dee en welkom in Thais Restaurant Siem, 
Wij zijn een familie-restaurant die medio 2016 is geopend. Na 4 jaar 
gewerkt te hebben in ander Thais restaurant heeft de vrouw des 
huizes de wens uitgesproken om een eigen restaurant te willen ope-
nen in de buurt van Loosduinen. 

Hoe zijn we aan een naam ’Siem’ gekomen? Wij komen uit de streek 
Buriram in Thailand. Dit ligt dichtbij Cambodja en hier betekent het 
woord ‘Siem’ proeven. Wij willen de mensen graag de verschillende 
exotische smaken van Thailand laten proeven in onze authentieke 
gerechten. 

Ons restaurant is zowel geschikt voor zowel bedrijfsfeest als uw
verjaardag. Wij bieden plaats voor tot 49 personen, een lopend buf-
fet 
behoort ook tot de mogelijkheden. Catering aan huis doen wij ook, 
de 

Thais restaurant siem
Alphons Diepenbrockhof 74, 2551 KK Den Haag, Nederland

Tel: +31 70 449 2825
www.thaisrestaurantsiem.nl



V1 THOD MAN PLA (4 STUKS)                                     €6,75
Viskoekjes van gemalen visfilet met rode curry
Fish/shrimp cake with red curry V2 PHO PIA SOD (3 STUKS)                                 €6,75

Gerolde rijstvelletjes met kip en groenten
Fresh made spring roll with chicken and 
vegetables

V3 PHO PIA KAI (3 STUKS)                        €5,75
Gefrituurde loempia met kip en verse groenten
Fried spring roll with chicken and vegetables

V4 PHO PIA TJÉ (3 STUKS)                          €5,75
Gefrituurde vegetarische loempia
Fried vegetarian spring roll

V5 KUNG CHUB PENG (4 STUKS)                          €7,50
Gefrituurde garnalen met broodkruimel
Fried shrimps with bread crumbs

V6 PAK CHUB PENG              €5,75
Krokant gefrituurde groenten
Crispy fried vegetables

VOORGERECHTEN
STARTERS



V7 KA NOM JIP (6 STUKS)                                   €5,75
Krokant bladerdeeg gevuld met kip
Crispy puffpastry stuffed with chicken

V8  THUNG THONG (4 STUKS)                                        €5,75
Krokant gefrituurde deegzakjes
Small, crispy, deep-fried pastry (chicken)

V9 KA NOM PANG NA KAI (4 STUKS)            €5,75
Gefrituurde broodje met kip
Fried bread with chicken

V10 KIEUW KUNG (4 STUKS)                                         €7,50
Krokant gebakken bladerdeeg gevuld met garnalen-
pastei
Crispy puffpastry stuffed with shrimps 

V11 SATÉ KAI                                          €6,75
Kipsaté
Chicken saté



V12  SIEM MIX                                                       €7,75
Samengestelde voorgerechten van viskoekje, 
loempia kip, gefrituurde garnaal met broodkruimel en 
deegzakje van kip
Mix of fish cake, fried spring roll with chicken, fried 
shrimp with bread crumbs and deep-fried pastry



SOEPEN
SOUP

S3 TOM KHA KHUNG                             €7,50
Thaise soep met garnalen en kokosmelk
Thai soup with shrimps and coconut milk

S4 TOM KHA KAI                                    €6,75
Thaise soep met kip en kokosmelk
Thai soup with chicken and coconut milk

S1 TOM YAM KUNG                               €7,50
Pittige Thaise soep met garnalen, limoensap en                                            
kokosmelk
Spicy Thai soup with shrimps, lemon and coconut 
milk

S2 TOM YAM KAI                                   €6,75
Pittige Thaise soep met kip en limoensap
Spicy Thai soup with chicken and lemon



S5 TOM YAM KUNG NAM GHON                         €7,50
Pittige Thaise soep met garnalen, limoensap en kokosmelk
Spicy Thai soup with shrimps, lemon and coconut milk

S6 TOM YAM KAI NAM GHON                             €6,75
Pittige Thaise soep met kip, limoensap en kokosmelk
Spicy Thai soup with chicken, lemon and coconut milk



SA2 YAM WOEN SEN                               €13,00                                         
Thaise glasnoedels in pikante chili dressing  
(keuze uit kip, varkensvlees, garnalen, 
ossenhaas)
Thai glass noodle in spicy chilli dressing 
(option consist of chicken, pork, prawns, beef)

SaLADE
SAlad

SA1 YAM                                    €12,50
Salade in pikante chili dressing 
(keuze uit kip, varkensvlees, garnalen, 
ossenhaas)
Salad in spicy chilli dressing 
(option consist of chicken, pork, prawns, beef)



SA6 YAM TAENG                                     €8,00
Smaakvolle komkommer salade in licht 
pikante chili dressing  
Tasty cucumber salad in chilli dressing

SA5 TAM LAUW                                    €13,50
Thais papaja salade met vissaus
Thai papaya salad with fishsauce 

SA3 LAB                                       €12,50
Pikante salade met Thaise kruiden
(keuze uit kip, varkensvlees, ossenhaas)
Spicy salad with Thai herbs
(option consist of chicken, pork, beef)

SA4 TAM THAI                                          €13,50
Thaise papaja salade met pinda’s 
Thai papaya salad with peanuts 



Hoe werkt het?
We hebben 3 opties:
Optie 1 Vleessoort/vissoort/vegetarisch  +bijgerecht  +Wok/Curry
Optie 2 Vleessoort/vissoort/vegetarisch  +Wok Special 
Optie 3 Special Mix +bijgerecht  

Enjoy our separate meal
How does it work?
We have 3 options:
Option 1 Meat/fish/vegetarian  +side dish  +Wok/Curry
Option 2 Meat/fish/vegetarian  +Wok Special 
Option 3 Special Mix  +side dish 

Vleessoorten/ types of meat
Kipfilet/ chicken fillet
Varkenshaas/ pork
Stoofvlees / beef stew
Ossenhaas/ beef
Eendfilet/ duck fillet
Vleesmix
Mix van kipfilet, ossenhaas en varkenshaas/ Mix of chicken fillet, beef and 
pork 

Vissoorten/ fishes
Visfilet/ fish fillet (Pangasius)
Garnalen/ prawns
Inktvis/ squid
Zeebaars (hele vis)/ sea bass
Zeebaars filet/ sea bass fillet
Dorade (hele vis)/ sea bream
Dorade filet/ dorade fillet
Mosselen/ mussels
Zeevruchten 
Mix van visfilet, garnalen, inktvis en mosselen/ Mix of fish fillet, prawn, squid 
and mussels

Vegetarisch/ vegetarian
Tofu
Extra groenten/ extra vegetables 

€16,75
€16,75
€17,75
€19,75
€19,75
€20,75

€16,75
€19,75
€18,75
€22,75
€24,75
€22,75
€24,75
€17,75
€23,75

€15,75
€13,75

Hoofdgerechten
Main courses

Witte rijst/ white rice
Kleefrijst/ sticky rice
Gebakken rijst/ fried rice
Mihoen/ thin noodle

Bijgerechten
Side dishes

€1,50
€1,50
€3,00
€3,00



W3 PHAD KRAPAUW
Pittige Thaise saus met basilicum en verse groenten 
Spicy Thai sauce with basil leaf

W2 PHAD MED MA MUANG
Zelfgemaakte Thaise saus met 

cashewnoten en verse groenten 
Homemade Thai sauce with cashews nuts

W5 PHAD KRATIAM PRIKTHAI                       
Zelfgemaakte Thaise knoflooksaus met zwarte 
peper 
Homemade Thai garlic sauce with black pepper

W1 PHAD CHA
Zelfgemaakte Thaise saus met verse groene peper en verse 
groenten 
Homemade Thai sauce with fresh green pepper

W4 PHAD NAM MAN HOY
Thaise oestersaus met verse groenten 
Thai oyster sauce with vegetables  



W7 PHAD NAM MAKAAM
Zoetige tamarin saus met verse groenten 

Sweet tamarind sauce with fresh vegetables 

W8 SAAM ROD
Zoetzure saus over gekozen vleessoort en 
verse groenten 
 Sweet-sour sauce on meat of your choice 

W6 PHAD PRIEUW WAAN                        
Thaise zoetzure saus met cashewnoten en verse 
groenten 
Thai sweet & sour sauce with cashews nuts and 
fresh vegetables

W9 PHAD PHONG CURRY
Roergebakken currypoeder met verse groenten 

Homemade sauce with curry powder and vegetables



W10 PHAD NAM PRIK PAUW
Chili pasta met verse groenten 
Chilli paste with fresh vegetables

W11 PHAD PHAK RHUM
Mix van gebakken groenten met sojasaus 

Mixed fried vegetables with soya sauce 

W12 PHAD PRIK
Thaise saus met zwarte peper, verse groenten en rode curry
Thais sauce with black pepper, fresh vegetables and red curry

W13 PHAD GHING                          
Zelfgemaakte gembersaus met verse groenten 
Homemade ginger sauce with fresh vegetables 



C1 KAENG KIEUW WAAN
Groene curry met verse groenten, kokosmelk en basilicum 

Green curry with vegetables, coconut milk and basil leaf

Curry

C2 KAENG PANENG
Milde rode curry met bamboe, uien, 
kokosmelk en basilicum 
Red curry with bamboo, onion, coconut 
milk and basil leaf 



C4 KAENG MASSAMAN
Thaise curry met pinda, uien, aardappel en Thaise kruiden

Thai curry with peanut, onion, potato and Thai spices 

C5 KAENG SAPPAROD
Rode curry met ananas, kokosmelk en basilicum 
Red curry with pineapple, coconut milk and basil leaf 

C3 KAENG DENG
Rode curry met ananas, druiven, tomaten, kokosmelk en 
basilicum 
Red curry with pineapple, grapes, tomatoes, coconut milk, 
and basil leaf 



C6 CHOE CHIE
Gebonde rode curry (speciaal voor visgerechten)
Curled red curry (special sauce for fish dishes)



WS1
Traditioneel gebakken Thaise noedels met ei en 

pinda’s
Fried Thai noodle with eggs and peanuts 

Wok spECIAL
+ €3



WS 2 PHAD SI IEUW
Gebakken dikke noedels met verse groenten 
Fried thick noodles with fresh vegetables 

WS 3 GHAUW PHAD
Gebakken rijst met verse groenten
Fried rice with fresh vegetables 



Sp2 TOM YAM TAH LE     €23,75
Pittige Thaise soep met zeevruchten en limoensap

Spicy Thai soup with seafood and lemon 

spECIAL MIX



  €20,75        SP1 PHAD SAAM SA HAAY 
Rode curry met kipfilet, ossenhaas, varkenshaas en verse groenten 

Spicy red curry with mixed meats (Chicken fillet, beef, pork) and fresh vegetables 

€ 18,75      SP3 SPARE-RIBS ZOET
€18,75       SP4 SPARE-RIBS PITTIGE

Thai-stijl zoet gemarineerde malse spare-ribs met frisse 
komkommer salade

Thai-style sweet spare-ribs with cucumber salad
---------------------------------------------------------------------

Thai-stijl pittig gemarineerde malse spare-ribs met frisse 
komkommer salade

Thai-style spicy spare-ribs with cucumber salad 



kipnuggets of frikandel, appelmoes, patat en één bolletje ijs naar 
keuze 
Chicken nuggets or frikandel, applesauce and fries and one scoop 
of ice cream of your choice

Gebakken rijst met ei en groeten. En een bolletje ijs naar keuze
Fried rice with egg and vegetables. And one scoop of ice cream of 
your choice

 N1 TWEE BOLLETJES IJS NAAR KEUZE
De keuze bestaat uit vanille-, aardbei-, chocolade-, banaan-, 
mango-, kokos- en citroenijs 
Two scoops of ice cream of your choice consist of vanilla, 
strawberry, chocolate, banana, mango, coco and lemon ice 
cream 

N2 NGA DAM
Twee bolletjes zwarte sesamijs met nootjes en chocolade 
mousse
Two scoops of blacksesame ice cream with peanut’s and 
chocolate mousse 

N3 Holy Choc 
Drie soorten chocolade ijs (Oreo ijs, after eight
ijs, chocolade ijs) gegarneerd met choco chunks
One scoop of oreo, after eight and chocolate
ice cream. Topped with choco chunks

N4 Fruity Forest
Drie bollen van fruitig ijs (aardbei ijs, mango ijs,
citroen ijs) gegarneerd met vers fruit
One scoop of strawberry, mango and lemon ice
cream. Topped with various fruit

N5 AI TIM THOD
Krokant gebakken ijs met daarin een verrassend ijssmaak
Crispy fried ice cream 

N6 KLOUY THOD
Gebakken banaan in een zelfgemaakte Thaise beslag en een 
bolletje vanille-ijs 
Fried banana with one scoop of vanilla ice cream

kinder menu
kids menu

Nagerechten
Desserts

€7,50

€7,50

€4,00

€5,00

€8,00

€8,00

€7,00

€7,00



N7 BANANENSPLIT
Verse banaan met daartussen drie bolletjes ijs 
Banana with one scoop of chocolate ice cream and two 
scoops of vanilla ice cream

N8 GHAUW NIEUY MAMUANG
Warme kokos-kleefrijst met de vers gesneden mango 
Warm sticky rice with a flavour of coconut and a fresh 
mango on top 

€7,00

€8,00



Huisregels 
Onze huisregels hebben ten doel een veilig en gastvrij restaurant te kunnen 

handhaven.

Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel.

Eigendommen van ons restaurant mogen niet mee naar buiten worden  genomen of 

zonder overleg worden verplaatst.

Bij constatering van het veroorzaken van beschadigen of vernielen wordt u geheel 

aansprakelijk gesteld voor reparatie en/of vernieuwing hiervan.

Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan verlies of diefstal van 

persoonlijke eigendommen

Reservering, na 30 min. van gereserveerde tijd wordt de tafel vergeven aan andere gas-

ten.

Wilt u de rekening per persoon apart betalen, dan dient u dit vooraf aan te geven

Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij dit een persoonlijke begeleiding betreft.

Overmatig alcohol gebruik, zijn gasten in een beschonken toestand dan wordt deze 

verzocht het restaurant te verlaten.

Conform de wetgeving schenken wij geen alcoholhoudende dranken aan personen 

onder de 18 jaar. Bij twijfel omtrent de leeftijd kunnen wij om een legitimatie vragen.

Het is verboden om wapens op zak te hebben. Bij constatering van wapenbezit wordt 

de politie ingeschakeld.

Hebt u klachten, van welke aard ook! Meld deze direct bij onze medewerkers van het 

restaurant. Aan klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer doen.

Hartelijk dank voor uw begrip! 
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