Cateringservice
Heeft u een bijzondere gelegenheid thuis of op de zaak?
Een gezellig samenzijn met vrienden en/of familie?
Dan kunt u met alle gemak gebruik maken van onze cateringservice!
De door u gekozen gerechten worden vers en warm bij u thuis of op de zaak
gebracht en afgehaald op het
met u afgesproken tijdstip. Alle gerechten worden professioneel warm
gehouden d.m.v. “au bain Marie” zodat u relaxed en lang kunt genieten op de
zaak of van uw gezellig samenzijn thuis
Ook serviesgoed kunt u optioneel bij ons huren tegen een vriendelijk prijsje.
En het belangrijkste: afwassen hoeft niet!
Voor borden en bestek rekenen wij slechts € 1,25 p.p.

Al vanaf 10 personen
kunt u gebruik maken van deze service.
Hoe meer personen, hoe voordeliger.
Vraag gerust naar de vele mogelijkheden. De heer Tang helpt u graag
daarbij.
Wij bieden twee verschillende cateringpakketten:
Basis pakket en Jade Villa pakket.
Hieronder vindt u de prijzen en gerechten
die bij de verschillende catering pakketten horen.

Basis pakket

Jade Villa Pakket

Gerechten:
--Babi Pangang
--Koe Loe Yuk
--Foe Yong Hai kipfilet
--Tjap Tjoy kipfilet
--Tja Siu
--Babi Ketjap
--Kip Kerrie
--Ajam Pangang
--Kip in zwarte bonensaus
--Ajam Ketjap
--Kip in boemboebali saus
--Tjil Yim Yu (gefrituurde
pangasiusfilet met uitjes,
peper en knoflook)
--Fo Nam (geroosterd spek)
--Kipsaté
--Kip met ananas
--Kip met champignons
--Ossenhaas in zwarte bonensaus
--Ossenhaas in zwarte pepersaus
--Ossenhaas met ananas
--Cheun Mei Kai (pittige saus)
--Kong Po Kai (kip in pikante saus
met pindanootjes)
--Cheun Mei Kai (pittige saus)

Gerechten:
--Tongfilet in Chinese botersaus
--Garnalen met cashewnoten
--Pekingeend in zwarte bonensaus
--Pekingeend met ananas
--Lamshaas in zwarte pepersaus
--Garnalen in boemboebalisaus
--Garnalen in zwarte bonensaus
--Yu Hung Ha
--Jil Kwo Kai (kip met cashewnoten)
--Pangasius in zwarte bonensaus
--Yat Sik Kai (kip in Yakitori saus)
--Kwartelboutjes met knoflook
en pepers
--Jade Saté (met Yakitori saus)
--Lamskoteletten
--Tjil Jim Ha
(garnalen met knoflook en pepers)
--Kong Po Kai (pittige saus)
--Kip in boemboebali saus
--Chinese grote gebakken garnalen
--Garnalen in Kantonese oestersaus
--Ossenhaas in Kantonese oestersaus
--Lamshaas in knoflooksaus
--Lamshaas in zwarte pepersaus
--Fo Nam (geroosterd spek)
--Ossenhaas in zwarte bonensaus
--Ossenhaas in zwarte pepersaus
--Ossenhaas met ananas

Vanaf 10 personen: € 16,00 p.p.
(Keuze uit 6 gerechten)
Vanaf 20 personen: € 14,50 p.p.
(Keuze uit 6 gerechten)
Vanaf 30 personen: € 13,50 p.p.
(Keuze uit 8 gerechten)
Met nasi, bami of witte rijst, mini loempia en
hete kroepoek

Vanaf 10 personen: € 18,50 p.p.
(Keuze uit 6 gerechten)
Vanaf 20 personen: € 17,00 p.p.
(Keuze uit 6 gerechten)
Vanaf 30 personen: € 16,00 p.p.
(Keuze uit 8 gerechten)
Met nasi, bami of witte rijst, mini loempia’s
en hete kroepoek

