
 
Hartelijk dank voor uw interesse naar onze catering menu’s 
minimale order is vanaf 15 personen.  
 
De maaltijden worden bezorgt in warmhoud schalen en opscheplepels zijn ook bijgeleverd. 
Borden en bestekken te huur kost € 1,00 per persoon 
 
Alle menu’s zijn inclusief Bami , Nasi , of witte rijst naar keuze 
Voor mihoen en / of Chinese bami / nasi  extra kosten  
Branders  (Firestar) kost € 3,00 per stuk 

 
Hieronder staan verschillende voorgerechten 
een de prijs eenheid zijn gebaseerd bij een afname van 
minimaal  50 stuks (mag ook gemixt worden) 
  
  
  
  
Pangsit    per stuk  €  0,70 
  
Vlees pasteitje   per stuk  €  0,80 
  
Kerrie pasteitje  per stuk  €  0,80 
   
Kip saté   per stokje  €  1,35 
  
Chin. Loempia   per stuk  €  1,50 
 

Gefrituurd Garnaal  per stuk  €  1,65 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Menu: A 
Prijs:  €  13,- p.p. 
  
De maaltijden bestaan uit: 
 __________________________________________________ 
  
 * Babi pangang speciaal  
 (geroosterde  varkensvlees in een zoet licht pikante saus) 
  
 * Ajam pangang in kerrie saus 
 (geroosterd kip in kerrie saus) 
  
 * Foe yong hai  
 (eieromelet met groenten in tomaten saus) 
     
 * Kipfilet met ananas 
 (kipfilet met ananas in een zoetzure saus) 
   
 * Mandarin vegetarisch gerecht 
 (met div. groenten  o.a. jonge maïskolfjes en Chinese champignons) 
  

wordt geserveerd met bami en/of nasi goreng 
  
 
 
Menu: B 
Prijs:  € 13,50 p.p. 
  
De maaltijden bestaan uit: 
 __________________________________________________ 
  

* Babi pangang speciaal 
 (geroosterd  varkensvlees in een zoet licht pikante saus) 
  
 * Tja siu  
 (Gegrild mager varkensvlees in ketjapsaus) 
  
 * Foe yong hai  
 (eieromelet met groenten in tomaten saus) 
  
 * Kip malaka 
 (kipfilet met div. groenten in gekruid pindasaus) 
     
 * Varkenshaas met ananas 
 (Varkenshaas met div. groenten in zoetzure saus) 
   
 wordt geserveerd met bami en/of nasi goreng 
 
 



Menu:  C 
Prijs:  €  14,- p.p. 
  
De maaltijden bestaan uit: 
__________________________________________________ 
  
 * Babi pangang speciaal 
 (geroosterd  varkensvlees in een  zoet licht pikante saus) 
  
 * Tja siu  
 (Gegrild mager varkens vlees in ketjapsaus) 
  
 * Hak til rundvlees 
 (gestoofd rundvlees in zwarte peper saus) 
  
 * Bief tauzi 
 (biefstukreepjes met div. groenten in sojabonen saus) 
     
 * Kip met ananas 
 (kipfilet met div. groenten in een zoetzure saus) 
  
 wordt geserveerd met bami en/of nasi goreng 
 
 
Menu: D 
Prijs:  € 14,75 p.p. 
  
De maaltijden bestaan uit: 
 __________________________________________________ 
  
 * Tja siu 
 (gegrild varkensvlees in ketjap saus) 
 
 * Kung po yuk 
 (varkenshaas met div. groenten in een licht  
 pikante saus en cashewnoten) 
   
 * Hak til rundvlees  
 (gestoofd rundvlees in zwarte peper saus) 
     
 * Bali Beef 
 (biefstukreepjes met div. groenten in zoete bali saus) 
  
 * Ajam pangang   
 (geroosterde kip in zoet licht pikante) 
  
 wordt geserveerd met bami en/of nasi goreng 
 
 



Menu: E 
Prijs:  €  15,50 p.p. 
  
De maaltijden bestaan uit: 
 __________________________________________________ 
  
 * Ajam pangang   
 (geroosterde kip in een frisse zoetzure  saus) 
  
 * Tja siu  
 (Gegrild  varkensvlees in ketjap saus) 
  
 * Kung po kai 
 (kipfilet met div. groenten in een licht  

pikant saus en cashewnoten) 
  
 * Bief  tauzi  
 (biefstukreepjes met div. groenten in sojabonen saus) 
     
 * Hak til rundvlees 
 (gestoofd rundvlees zwarte peper saus) 
   
 wordt geserveerd met bami en/of nasi goreng 
  
 
Menu:  F 
Prijs:  €  16,25 p.p. 
  
De maaltijden bestaan uit: 
__________________________________________________ 
  
 *Chunsig  koe kai  
 (gepaneerde kipfilet op kantonese wijze bereid in een frisse zoetzure saus) 
  
 * Tja siu  
 (gegrild varkensvlees in ketjap saus) 
  
 * Hak til kai 
 (kipfilet met div. groenten in zwarte peper saus) 
    
 * Sa tja bief 
 (biefstukreepjes met div. groenten in kruidensaus) 
   
 * Kung po bief 
 (biefstukreepjes met div. groenten in een licht 
 pikante saus en cashewnoten) 
  
 wordt geserveerd met bami en/of nasi goreng 
 



Menu: G 
Prijs:  €. 17,- p.p. 
  
De maaltijden bestaan uit: 
 __________________________________________________ 
  
     * Tja siu  
 (Gegrild  varkens vlees in ketjapsaus) 
  
 * Chunsig  koe kai 
 (gepaneerd kipfilet op kantonese wijze bereid in een frisse zoetzure saus) 
  
 * Hak til biefstuk 
 (biefstukreepjes met div. groenten in zwarte peper saus) 
     
 * Si tjap kai 
 (Kipfilet met div. groenten in sojabonensaus) 
   
 * Chili Panga 
 (gepaneerde visfilet met groenten in zoete chili saus) 
  
 wordt geserveerd met bami en/of nasi goreng 
 
 
 
Menu:  H 
Prijs:  €. 17,75 p.p. 
  
De maaltijden bestaan uit: 
 __________________________________________________ 
  
 * Chunsig koe yuk  
 (gepaneerde varkenshaas op kantonese wijze bereid in een frisse zoetzure saus) 
  
 * Til yim kai 
 (gepaneerde kipreepjes overbakken in peper kruiden) 
  
 * Hak til bief 
 (biefstukreepjes met div. groenten in zwarte peper saus) 
     
 * Peking eend 
 (Peking eend  met een saus na keuze ) 
   
 * Kung po Ha 
 ( gamba’s en licht gepaneerde tongfilets  in een licht pikante saus 

en cashewnoten) 
  
 wordt geserveerd met bami en/of nasi goreng 


