A la carte
Veggie Summer rolls - Hanoi - 2 st. (Vegan)
Rijstvellen - verse groenten - oesterzwam - pinda dip

10

Goi Cuon - Hanoi - 2 st.
Summer rolls - gamba’s - verse groenten - nuoc cham dip

12.5

Bánh bèo - Hué - 3 st
Rijstflensjes - gamba’s - spek - crispy chili olie - lente ui

12

Reversed Pho - Hanoi
Runder sucade - rijstnoedel crème soep - taugé
* Kan veganistisch geserveerd worden.

11

Naked Spring roll - Hoi An
Gekonfijte eend - chili gel - rettich - komkommer koriander - five spices

13

Old Quarter market - Hanoi (Vegan)
Lotuswortel - watermeloen - rettich - bieten - sesam

11

Bánh hoi bò đun - Ho Chi Minh City
Gegrilde runder bavette - rijst vermicelli - chili peper

14.5

Miss Ly Fish - Hoi An
Viscurry - bananenblad - kokos - citroengras - gember

14.5

Cao Lao - Hoi An
Udon noedel soep - varkens procureur - bouillon koriander - verse groenten

16

14
Cà ri rau - Mai Châu (Vegan)
Groentecurry - kokos - gember - okra - bimi - shimeji paddestoel
Sưon bò - Ho Chi Minh City
Shortrib - gerookte jasmijn - topinambour - tamarinde

16

Miss Nguyen Tofu - Hanoi (Vegan)
Gebakken tofu - aubergine - black bean pasta

14.5

Kokos panna cotta - Mekong Delta (Vegan)
krokante rijst - basilicum - citroengras
munt

8

Kem chuoi - Ho Chi Minh City
Bananenparfait - kokos dulce de leche - pinda crunch

8

8
The floating market - Mekong Delta
Avocado ijs - pandan marshmallow - passievrucht - mango
Cafe Sua Da cocktail - Hanoi
Vietnamese ijs koffie - gecondenseerde melk koffie tequila

10.5

“Let’s
explore
the world
together”

experience

				

Discover Vietnam? Grab your backpack! Onze chef neemt je mee op een
culinaire trip door de Vietnamese keuken. Reis mee van Noord- naar ZuidVietnam en ontdek de food markt van Hanoi, de rijstvelden van Mai Chau
en de chaos van Ho Chi Minh City. Laat je verrassen door de bijzondere
smaken die dit mooie land te bieden heeft. Get aboard & enjoy your trip!
Vier gangen experience 					38.5
Vijf gangen experience 					
46.5
Zes gangen experience					54.5
Bovenstaande experience menu’s zijn ook volledig vegan te bestellen
Heb je allergieën of dieetwensen? Laat het ons weten.

The full experience

Thomas & Jaap

Wij maken je reis compleet en serveren bijpassende kwaliteitswijnen bij
iedere gang.
Vier glazen 		 					25
Vijf glazen 							
32
Zes glazen							38

NOMADS neemt je mee op een culinaire ontdekkingsreis. Als ware nomaden trekken wij de wereld rond op
zoek naar nieuwe smaken, pure producten en
authentieke foodbelevingen.
Onze nieuwe stop: Vietnam!
Vietnam, het land van de enorme chaos door de
miljoenen scooters, het leven op straat en de
fantastische streetfood.
Op de hoek van iedere straat staan kleine geïmproviseerde restaurantjes met de lekkerste gerechten.
Vietnam kent een rijke historie van meer dan 4000 jaar
met veel culturele invloeden uit o.a. China, Japan en
Frankrijk en dit zie je terug in de gerechten.
Wie door Vietnam reist, zal in iedere regio andere
gerechten tegenkomen. Iedere stad heeft “zijn” traditionele recept waar ze ontzettend trots op zijn. Zo eet
je de beste Bún chả in Hanoi en voor Cao lầu moet je
in Hoi An zijn. Tijdens onze reis van Noord naar Zuid
Vietnam hebben wij nieuwe smaken en unieke foodbelevingen ontdekt. Vandaag nemen wij jullie mee.
Geniet van de reis!
Thomas & Jaap

Drink je liever geen alcohol? Vraag onze bediening naar de bijpassende
mocktails.
Op zoek naar een orgineel cadeau? Geef een culinaire reis cadeau met
de NOMADS experience cadeaubon. Vraag ernaar bij onze bediening.

