
Oosters Lopend Buffet keuzemenu Chinees-Indisch Restaurant Golden Garden

Naam :

Telefoonnummer :

Datum en tijdstip :

Aantal personen: :

Hoe werkt het?

Uit ons buffet kunt U onbeperkt genieten van onderstaande hoofdgerechten. Reserveren kan al vanaf 15 personen. 

Vanaf 15 personen serveren we 8 hoofdgerechten naar keuze voor  vanaf  €17,50 p.p. ( exclusief drank + de eventuele 

toeslagen op de hoofdgerechten).

Bij 20-35 personen: 10 hoofdgerechten naar keuze. En vanaf 35 personen 12 hoofdgerechten naar keuze.

Kinderen van 0 t/m 3 jaar zijn gratis. Vanaf 4 t/m 12 jaar voor € 8,50 p.p. (+ de eventuele helft van de toeslagen op de 

hoofdgerechten).

U kunt een keuze maken uit de volgende hoofdgerechten:

 Nasi Goreng

 Bami Goreng

 Witte Rijst

 Babi Pangang

 Foe Yong Hai

 Tjap Tjoy kip

 Sate Ajam

 Kip Knoflook

 Gon Bao Kai (kipfilet met pittige Gon Bao saus)

 Po Lo Kei (kipfilet met ananas in  zoetzure saus)

 Kei Ting (kip, groenten en cashewnoten)

 Kip Kerry

 Tsoeng sit yuk (originele koe loe yuk)

 Tsa Siew (geroosterd wildzwijn) met saus apart 

 Geroosterd varkensspek

 Koe Loe yuk

 Varkenshaas met San Cha ( licht-pikante saus)

 Tahoe met chin.groenten (vegetarisch) 

 Indische Rundvlees 

 Mie fang (€1,50 p.p. toeslag)

 Geroosterde Spare ribs bereid op Cantonese wijze (€1,50 p.p. toeslag)

 Gepaneerde grote garnalen  (€2,50 p.p. toeslag)

 Ossehaas met tousi saus (zwarte soyabonen saus) (€2,00 p.p. toeslag)

 Garnalen saus naar keus (€2,50 p.p. toeslag)

 Tongfilet met ketjap saus (€2,50 p.p. toeslag)

 Geroosterd pekingeend (€2,50 p.p. toeslag)

 Kikkerbillen in knoflooksaus (€2,50 p.p. toeslag)

Standaard serveren we de volgende bijgerechten:

• Cassava kroepoek

• Pisang Goreng

• Mini Loempia’s

• Atjar en vruchtjes

Mogelijkheden voor een voorafje (prijzen per persoon, ook voor kinderen):

 Tomatensoep, kippensoep of champignonsoep € 3,50 per persoon. ( wordt uitgeserveerd )

 Chin. dim sum hapje bestaande uit: kerry driehoek, siew  mai en pangsit goreng € 4,50 per persoon.

( wordt uitgeserveerd )

Mogelijkheden voor een dessert (prijzen per persoon, ook voor kinderen):

 Dessert kunt kiezen uit ijsje met verse vruchten of met chocolade saus voor  € 3,00 per persoon. 

( wordt uitgeserveerd )

In ons restaurant zijn airco’s aanwezig.

Voor allergenen kunt U van te voren doorgeven.

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met W. Guo Tel 040-252 55 50 


