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STREE T  FOOD
Edamame

Fish Nuggets

Veggie Tempura

Gyoza’s

Asian Street Fries

Gestoomde jonge sojaboontjes om zelf te pellen

Krokante fish nuggets met rode curry

Crispy tempura van Aziatische seizoensgroenten 
met chili- en nuoc cham dipsaus

Krokante Japanse dumplings met kip en verse 
kruiden, geserveerd met chilisaus

Verse frietjes met Thaise pindasaus, bosui, 
chili-limoenmayonaise, gebakken uitjes en 
limoen 

4

10

7

8

7.5

Salads
sweet & spicy

Sweet & Sour  

Little gem sla met krokante fish nuggets, verse 
ananas, gember, rode peper, appel, komkommer, 
verse kruiden en cashewnoten

Zoetzure komkommersalade met avocado, 
lente-ui, rode peper, rode ui, honing-
citroendressing en geroosterde sesam

12.5

10

S IDES  &  SNACKS sweet
(6) Vlammetjes 
van de Haagsche 
Croquetterij 

(5) krokante Japanse 
kipstukjes 

(10) Mini groente-
loempia’s 

(6) Oesterzwam- 
bitterballen van de 
Haagsche Croquetterij

(6) krokante uien-
ringen

Gebakken banaan 
met chocoladesaus 
en kokosroomijs

Appel Gyoza’s 
(krokante Japanse 
appel-dumplings met 
karamelsaus)

7 6.5

5.56

6

7

6
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AS IAN  CLASS ICS
Pad Thai

Sticky Chicken

Sate Kai

Noodle soep

Steamed Buns

Bibimbap

Gay Jatsai

Basil beef

Thaise klassieker met rijstnoedels, ei, tofu, 
taugé, bosui, pinda’s en limoen

Met kip of biefstuk

Kip in honing-sojasaus met gebakken groenten, 
geroosterde sesamzaadjes, lente-ui en witte rijst

Gemarineerde krokante kipsaté met Thaise 
pindasaus, gebakken rijst, kroepoek en bosui

Pittige noodlesoep met verse groenten 
en kruiden

Met tofu

Met kip

Met biefstuk

Gestoomde broodjes met krokant buikspek, 
zoetzure komkommer, rode peper, koriander, 
ijsbergsla en chili-limoenmayonaise

Koreaanse veggie bowl met rijst, gebakken eitje, 
gewokte paksoi, broccoli, snijbonen, wortel en 
geroosterde sesam

Knapperige pannenkoek van kokosmelk gevuld 
met roergebakken groenten, geserveerd met 
sla, verse kruiden en nuoc cham dipsaus

Met tofu

Met kip

Met biefstuk

Roergebakken biefstukreepjes, paprika, 
Thaise basilicum, groene asperges, oestersaus en 
witte rijst

12

18

15

7.5

15

13

12

14

+4

+2

+2

+4

+4

+4

+4

spec ial groepen
Classic 

Day 
Special

Drie kleine gerechtjes met witte rijst.
Kijk op de krijtborden voor meer

informatie.

vanaf 15
personen

Op de 1ste etage bieden wij voor groepen een
verfijnde selectie van gerechten aan in de 

vorm van een buffet.
Reserveren via: cafezeta.nl

Prijs per persoon:

15 17.5


