Gezinsmenu (afhaal)
(Voor circa 2 volwassenen en 2
kinderen)
Vegetarische mini loempia’s
( 8 stuks )

Menu voor 2 personen
(afhaal)
Mini loempia’s ( 4 stuks )
Babi pangang

Haasbief in zwarte bonensaus

Kipfilet Shang Hai

San chan kai ( Kip met ananas in
een zoetzure saus )

Ti pan haasbief in zwarte
pepersaus

Babi pangang

Tongfilet met oestersaus

Tjap tjoi met kip

Nasi & bami

Nasi & bami

21,50

Kroepoek

Gecombineerde menu’s
(afhaal)
(Voor circa 2 a 3 personen)
Menu 242
Vegetarische mini loempia’s
Babi pangang
Tjap tjoi met kip
Foe yong hai
Sate
of
Menu 243
Vegetarische mini loempia’s
Babi pangang
Koe loe yuk
Kip in Kerrysaus
Sate
Met rijst, nasi of bami
23,50

26,50
DE LANGE MUUR
Tolstraat 32 Meerkerk
0183 351 799
delangemuur@gmail.com

BEZORG MENU’S
Maandmenu (afhaal)
(Voor 2 personen)
Sate

Heeft u een speciale gelegenheid en wilt u lekker eten? Kom dan gerust langs. Wij bezorgen
vanaf vijftien personen menu’s in buﬀetvorm en indien nodig ook met borden en bestek. U
heeft keuze uit vier vastgestelde menu’s of u kunt zelf uw menu samenstellen voor een mooie
prijs en van goede kwaliteit.

Menu 1

Menu 2

Menu 3

Menu 4

*Pisang goreng

*Mini loempia’s

*Mini loempia’s

Foe yong hai

*Babi pangang

*Babi pangang

*Kar lee kok

*Koe loe yuk

*Babi pangang

Kip ketjap

*Tjap tjoi met

*Foe yong hai

*Babi ketjap

met kip

*Kon po kai

Kroepoek

*Foe yong hai

*Varkenshaas

*Ossenhaas in tausisaus

met kip

met

*Varkensvlees

champignons

Cantonstijl

*Sate ajam

*Kip cashew

*Kip in sichuansaus

*Nasi & bami

*Sate ajam

*Sate ajam

*Nasi, bami &

*Nasi & bami

*Oosterse hapjes
*Diverse soorten
gestoofd vlees en
groenten
*Ossenhaas in zwarte
pepersaus
*King do yuk
*Peking eend
*Kon po kai
*Jao Yang Ha
*Tongfilet in een licht
pikante saus
*Nasi & bami

Babi pangang

Nasi & bami

* Kip ananas
kip

17,50

mihoen

Per persoon

Per persoon

10,50

12,50

Per persoon
13,50

Per persoon
15,50

