
Self-service restaurant Al Fresco is 

omgetoverd naar het Vietnamese 

restaurant Pho. Hier ervaart u 

de Vietnamese keuken met haar 

Franse invloeden, het gebruik 

van verse ingrediënten, kruiden

en krachtige bouillons. 

Naast een ruime keuze aan

Pho gerechten hebben we voor u

ook huisgemaakte springrolls en 

summerrolls op de kaart staan.

 

In combinatie met diverse 

Vietnamese dranken maakt dit 

uw diner tot een ware culinaire

verrassing.

PHO



Pho is een rijst noedelsoep die 

bestaat uit knapperige groenten, 

verse kruiden, ei, limoen en een 

krachtige bouillon met uw keus 

aan hoofdingrediënten.

Pho Bo 19,50

Pho met gestoofd rundvlees. 

Pho Chay 16,50

Pho met bundelzwam, 

shiitake en zwart sesam.

Pho Ga 17,50

Pho met kip, sesam

en rode peper. 

Pho Saigon 19,50

Pho met zalm, gamba’s

en wakame.

Pho 2021 18,50

Pho met krokante buikspek, 

gamba’s en wakame.

Onze jonge gasten mogen ook eten 

van de ‘grote kaart’ en kiezen uit

alle gerechten. Deze serveren we als

kinderportie voor de helft van de prijs. 

Onze noodles en Pho gerechten zijn 

krachtig van smaak, maar niet pittig en 

daarom ook voor onze jonge gasten 

geschikt. 

PHO

Onze noodles en Pho gerechten kunnen wij glutenvrij voor u maken. Wilt u meer weten over de allergenen? Wij informeren u graag. 

 Vegetarisch gerecht



Springroll Chay Gio Chay  9,50

Roll met lentegroenten, 

rijstnoedels, limoen en 

bijpassende sauzen.

Babi Pangang  9,50

Gebakken varkensvlees met

de bekende zoetzure saus

op een krokant gebakken

loempiavel. 

Desserts 

Sweets Summer roll  7,50

Roll met mango, ananas, 

aardbeien, citrussaus en 

groene thee sorbetijs.

Sweets Gegrilde banaan  7,50

Banaan met kokosmelk, 

pinda’s, chiazaad en sesam. 

Sweets Hokkaido baked

cheese tart 7,50

Vietnamese cheesecake

met limoen, mint en yuzu.

Naast Pho worden er in Vietnam 

traditioneel kleine hapjes 

gegeten in de vorm summerrolls 

of spring rolls. Een summerroll is 

‘de zomer gevangen in rijstpapier’. 

De basis van dit gerecht zijn verse 

ingrediënten welke koud worden 

gegeten. De springroll is in 

Nederland beter bekent als de 

Vietnamese loempia. 

Summerrolls Traditioneel  8,50

Roll met gamba’s, buikspek, 

sla, verse kruiden, knapperige 

groenten en bijpassende 

sauzen.

Summerrolls Veggie 7,50

Roll met avocado, sla, 

verse kruiden, sesam,

geïnjecteerde watermeloen 

en bijpassende sauzen.

PHO

Onze summerrolls en springrolls kunnen wij glutenvrij voor u maken. Wilt u meer weten over de allergenen? Wij informeren u graag.

 Vegetarisch gerecht



Vietnamese dranken

Tra da 3,70

Homemade ice tea met

groene thee en jasmijn.

Nuoc Chanh 3,70

Homemade limonade met

munt en citroengras.

Maaza vruchtensap 4,00

Guave 

Mango

Lychee 

Verse vruchtensap 4,00

Wisselende smaken zoals

pitahaya, papaya, mango,

ananas, kokos, mandarijn, 

watermeloen en waterappel.

Bubble tea 3,70

Groene thee 

Aardbei

PHO
Alcoholische dranken

Bieren

Bintang 6,20

Singa 4,20

Likeur

Kwai Feh lycheelikeur 3,50

Cocktails

Exotic Rumble 8,50

Mango, yuzu en koriander.

Pineapple Moscow Mule 8,50

Ananas, limoen en gember.

Lychee martini 8,50

Sake en lychee.

Guava melon  4,70

Alcoholvrij, meloen, limoen 

en guava.


