Catering
Hapjes menu A

Service

Basis catering menu B Basis catering menu C

Basis catering menu D

Pansit Goreng

Tjap Tjoy speciaal

Tjap Tjoy speciaal

Tjap Tjoy speciaal

Koe lou kai

Koe lou kai

Koe lou kai

Koe lou kai

Gefrituurde sieu
mai

Babi pangang

Babi Pangang

Babi Pangang

Mini loempia’s

Mini Loempia’s

Mini loempia’s

Gebakken banaan

Foe yong hai

Foe yong hai

Foe yong hai

Kerry driehoekjes

Nasi / Bami

Saté

Saté

Nasi / Bami

Nasi / Bami

Vanaf 12 personen

Vanaf 12 personen

Vanaf 15 personen

1 gerecht naar keuze

2 gerechten naar keuze

3 gerechten naar keuze

€ 11,75 p.p

€ 13,75 p.p

Mini loempia’s
Vanaf 10
personen
2 Soorten saus
2 stuk p.p.
€ 5,95 p.p

€

10,00 p.p

Keuze Gerechten
0 Varkenshaas op z,n Sichuanees
0 kipfile met zwarte bonnen saus
0 Kipfilet met kon pao saus
0 Varkenshaas met zoet zure saus
0 Krokant gebakken visfilet
0 Kipfilet met kerry saus

0 Gewokte cha sieuw
0 Babi spek ( speenvarken )
0 Gebakken banaan
0 Daging met pikante saus
0 Babi ketjap
0 Varkenshaas met champignons

0 Geroosterd Peking eend
0 Sperzie boontjes in kerrysaus
0 Tau foe in pittig saus
0 Kipfilet met ketjap saus

-Gratis borrel kroepoek , bezorgen en ophalen op uw adres
-Het eten wordt bezorgd in warmhoudschalen ( shavin dishes ) blijft ± 2½ uur warm
-Wilt u er servies bij ( mes, vork & bord ) dan wordt daarvoor € 1 p.p gerekend
-U hoeft de shavin dishes ( eventueel servies ) niet schoon te maken of af te wassen

Naam/firma
Bezorgadres
Plaats
Telefoonnummer
Bezorg
Servies bij
Diversen
Aantal personen

: ...................................................................
: ...................................................................
: ...................................................................
: ...................................................................
: Tijd ............. Datum ......./......../............
: €1,-p.p x aantal personen: …... = € .......
: € ….. pp x aantal personen ……= € ...…
: ......x menu keuze..... € .........p.p.= € .…..
€______

Totaal

Heeft u nog vragen of iets anders in gedachten dan kunt u ons gerust vrijblijvend even bellen. Tel: 0511- 471885
Dit formulier graag uiterst 1dag voor bezorging inleveren

