
Whisky’s
Bowmore 12 jaar 40° 10,00

Chivas Regal 12 jaar, 40° 8,00

Dalwhinnie 15 jaar 43° 11,00

Glenfiddich  15 jaar 43° 11,00

Highland Park 12 jaar 40° 10,00

Longmorn 16 jaar 48° 16,00

Obon 14 jaar 43° 13,00

Thai Restaurant

ma-do-za 18u - 23u
vr-zo 12 - 14u en 18 - 23u

restaurantbigbuddha

Stationsstraat 164, Waregem

0497 35 65 05

www.restaurantbigbuddha.be

Lepelgerechten
    
Starter of als hoofdgerecht met jasmijnrijst.

Tom Kha  
Wereldberoemde kokossoep met galanga, 
citroengras, limoenblad, ajuin, champignons, 
tomaatjes.
met kip of tofu 8,50 / 16,00
scampi 11,00 / 18,00 

Tom Yam  
Tom Yam is een lichtzure pikante soep uit de 
traditionele Thaise keuken.
met kip of tofu 8,50 / 16,00
scampi 11,00 / 18,00
zeevruchten  14,00 / 20,00
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Afhaalmenu

Afhaalmenu

0497 35 65 05

Highland Park 12 jaar 40° 
Longmorn 16 jaar 48° 
Obon 14 jaar 43° Obon 14 jaar 43° 

Dalwhinnie 15 jaar 43° 
Glenfiddich  15 jaar 43° 
Highland Park 12 jaar 40° 
Longmorn 16 jaar 48° 
Obon 14 jaar 43° 

Om te starten
Poo Pear 9,00
Knapperige rolletjes (5) met verse groentjes 
met een zoetzuur dipsausje.

Goong Hom Phaa  9,80
Krokante scampirolletjes (5) met een 
pruimensausje. 

Kai Satay 9,50
Gemarineerde kipsatés (5) met een 
huisbereid pindasausje.

  Thod Man Plaa 9,50
Thaise vispasteitjes (5) met een zoetzuur 
dipsausje.

  Tempura reuzengarnalen 9,80
Tempura van reuzengarnalen (5) met een 
pruimensausje.

Big Buddha Mix 11,00
Knapperig groente- en scampirolletje, 
gemarineerde kipsaté, vispasteitje, 
pruimensausje en zoetzure- en huisbereide 
pindasaus. 
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Dranken
Chang bier  3,50
Leo  3,50
Singha bier  3,50

Wijnen
Fles huiswijn rood, wit of rosé 21,00
Fles cava  24,00

Andere wijnen en dranken op aanvraag.

Whisky’s

Suggestie



Gaeng Ped Yaang 18,00
Geroosterde eend, rode currypasta,  
kokosmelk, verse ananas, lychee, witte en 
blauwe druifjes, tomaatjes, limoenblad, 
basilicum en bamboeschijfjes. 

Ped Saam Rod 18,00
Krokant geroosterde eend met paprika, 
ajuin, courgette en ananas geblust met vers 
sinaasappelsap.

Phad Phed   
Speciale rode currypasta, rode paprika, 
bamboe, limoenblad, basilicum, courgette, 
groene boontjes.
met scampi en/of inktvis 18,00

zeevruchten 20,00

Big Buddha Goong 32,00
Reuzegamba’s op wijze van de chef.

Bijgerechten
Gebakken jasmijnrijst 7,00

Rijstnoedels 7,00

Gebakken seizoensgroenten 8,00

Extra currysaus met kokosmelk 6,00

Extra portie jasmijnrijst 3,00
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Phad thai     

Gebakken rijstnoedels
met een huisbereide zoete saus, een 
wortel- en preiduet, geserveerd met 
gebroken pinda’s, limoen en sojascheutjes. 
met kip of tofu 16,00
scampi 18,00

Gebakken Jasmijnrijst
Gebakken rijst, ei, paprika, ui, broccoli 
en bloemkool.
met kip 17,00
scampi 18,00
enkel seizoengroentjes 16,00

Specialiteiten
Phad Pong Karee
Gele currypoeder, courgette, paprika, 
selder, ajuin en ei. 
met tofu 16,00
met scampi en/of inktvis 18,00

Shu Shi 
Chili, kokosmelk, basilicum, limoenblad, 
courgette paprika, bloemkool en brocolli.
met kabeljauwhaasje 20,00
reuzegamba’s 32,00
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Roerbakgerechten
Priew Whaan
Zoetzure saus met verse ananas, kleine 
tomaatjes, en seizoengroentjes.
met kip of tofu 16,00
scampi 18,00
kabeljauwhaasje 20,00

Pad Nam Man Hoi       
Oestersaus is een donkergekleurde saus 
met oesterextract, zoetig van smaak en 
veelgebruikt in de oosterse keuken, 
gepresenteerd met een uitgebreid boeket 
verse groentjes.  
met kip of tofu  16,00
rund 17,00
scampi 18,00

Pad Krateam Prik Thai
Een populair Thais gerecht, look en 
gebroken zwarte peper zetten de trend, 
geassisteerd door chili, paprika, ajuin,  
courgette, platte boontjes en broccoli.
met kip 16,00
rund  17,00
scampi  18,00

Pad Khing                   
Verse frisse gember, paprika, ajuin, selder, 
broccoli, bloemkool, Thaise speciale 
champignons.  
met kip of tofu 16,00
rund 17,00
kabeljauwhaasje 20,00

Pad Krapaw
Een fijn langwerpig Krapawblad maakt met 
zijn unieke pikante smaak dit gerecht tot 
een voltreffer!
met fijn kippengehakt 16,00
rundsneetjes 17,00
scampi 18,00

Phad Med Mamuang
Verse ananas, cashewnoten, Thaise speciale 
champignon, paprika, ajuin. 
met kip 16,00
kabeljauwhaasje 20,00
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Kies je curry
met kip of tofu 16,00
rund 17,00
scampi 18,00

Gaeng Luang     
Zachte gele curry met kokosmelk, ajuin en 
aardappeltjes.

Gaeng Dang    
Rode curry, vol en zachtzoet van smaak en 
een beetje pikant, garnituur van bamboe, 
worteltjes, courgette, limoenblad en Thaise 
basilicum.

Gaeng Keaw   
De meest pikante curry op basis van groene 
hete pepers, garnituur van bamboe, 
worteltjes, courgette, limoenblad en Thaise 
basilicum. 
Dit gerecht kan ook met eend 18,00

Massaman
Massaman curry is mild en nootachtig, een 
romige en zachte curry, vergezeld van 
aardappeltjes, pindanootjes en ui.
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Thaise salades
Starter of als hoofdgerecht met jasmijnrijst.

Som Tam Thai 12,00 / 16,00
Groene papayasalade met verse chilipepers 
tomaatjes, wortel en pinda’s, een vetarm 
en zeer gezond gerecht uit het 
noord-oosten van Thailand.

Som Tam Goong 14,50 / 18,00
Groene papayasalade met scampi’s,  een 
combinatie van zoet, zout, zuur en pittig.

Yam Nua 14,00 / 18,00
Sneetjes rund vermengd met exotische 
kruiden, een streling voor de smaakpapillen. 
(lauw gerecht)

Naam Tok   
Thaise rund- of eendsalade vol  aroma’s van 
de exotische kruiden, waaronder  limoenblad, 
munt, koriander, chili, gebroken rijst.
met rund 17,00
eend 18,00
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0497 35 65 05

Restaurant Big Buddha
Wenst u enige toelichting over een gerecht? Wij geven u graag raad zodat u de juiste keuze 

maakt! Ook vegetariërs komen aan bod.

We hebben in het menu enkele kindvriendelijke gerechten. We lichten dit graag toe! 

Er wordt in hoofdzaak met verse seizoengroentjes gewerkt zodat het mogelijk is dat een 
gerecht een beetje kan verschillen met de weergave op het menu.  

Sommige gerechten kunnen op uw wens iets minder of meer pikant bereid worden.

vegetarisch
een beetje chili is ok
ik hou van chili
chili is mijn grootste liefde

Betaal met bancontact, master card, visa, kontant of met Waregembon.

Verwen eens iemand met een cadeaucheque van Big Buddha.
Prijzen in euro, btw inbegrepen.

Voedselallergie?
We houden er graag rekening mee, spreek ons
hierover aan. De samenstelling van onze gerechten
en ingrediënten kunnen wijzigen.

Gaeng Keaw   

 16,00

Phad Phed   Phad Phed   

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met gestoomde jasmijnrijst.
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