CATERINGLIJST
Kom ook eens
gezellig wokken!
Maak kennis met deze originele
manier van Aziatisch eten. Verser en
spectaculairder kunt u niet genieten
van de Oosterse keuken.
Wij bieden u een met zorg samengesteld wokbuffet, waarmee uw
ontdekkingsreis door de eetcultuur
van Azië begint...
Zo bieden wij u een viertal Buffetten;
Koud- en warmbuffet, een saladebuffet en een vruchtenbuffet. Deze
staan onbeperkt tot uw beschikking.
In deze nieuwe Aziatische ambiance
bieden we u een unieke formule die
past bij uw setting, voor al uw feestelijke ontmoetingen.
Op de zomeravonden kunt u op ons
sfeervol verlichte tuinterras heerlijk
dineren onder de sterrenhemel.
Wij heten u dan ook van harte
welkom,

Het
Wok Masters Team

Doesburgseweg 2 • 6902 PM Zevenaar
T 0316 370768 • F 0316 370380

www.wokmasterszevenaar.nl

Catering

Catering menu C *** Hong Kong Special

Organiseert u binnenkort een feestje, receptie, lunch, verjaardag of gewoon een gezellig feestje. Verras uw gasten op heerlijke gerechten uit de Aziatische keuken. Alle zorgen worden u
uit handen genomen en u kunt zich helemaal concentreren op
uw gasten.
Gemak, kwaliteit & zekerheid met deze ingredientenwordt het
feest een onvergetelijke belevenis.
Om u een idee te geven van de mogelijkheden nodigen we u
graag uit om onder het genot van een kop koffie het een en
ander aan u te mogen uit leggen. Catering is mogelijk bij minimale afname voor 20 personen. Wilt u er ook graag een couvert
bij, bestaande uit: bord, bestek en servet dan kan dit tegen
betaling van 1 1,00 p.p.
Vraag naar de mogelijkheden aan de balie. Wij adviseren u

• Mini loempia
• Tsa sieuw mai (Dim Sum borrel hapje)
• Pangsit goreng (gehakt in wontan deegjasje)
• Gamba in tempura deegjasje
• Kip saté
• Babi pangang
• Visfilet in zoetzure gember saus
• Runderhaasje in pikante saus
• Geroosterde pekingeend
• Kong po kai ( kipfilet in pikante saus met nootjes)
• Tjaptjoi tjoi met paddestoelen
• Kip in ketjap roetjak saus
• Inbegrepen nasi, bami en rijst
• mand met chinese kroepoek/ casavacrackers
                    ****
** Chinese vruchten cocktail
(druiven, meloen, ananas en lychees gemengd
met topping rode bessen)

3 18,75 p.p.

UITBREIDINGEN

boter

kruiden
1. 	Stokbrood met
3 0,75 p.p.

e 3 2,50 p.p.

2.	Soep naar keuz

Catering menu A * Beijing
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Kip saté
Pisang goreng (gebakken banaan)
Mini loempia
Kerrie soesjes (driehoekje gevuld met kerrie pasta en groente)
Pangsit goreng (gehakt in een wontan jasje)
Babi pangang
Fou yong hai
Tjaptjoi
Kip in ketjap roetjak saus
Chinese kuleyuk varkenshaasje in zoetzure saus
Inbegrepen nasi, bami en rijst
Mand met chinese kroepoek/ casava crackers

jkheden
3.	Dessert mogeli
s, chocolade
ro
(diverse bava ise
)
, slagroomsoesjes
mousse, tiramisu
prijs op aanvraag
aanvraag
4.	Sushi prijs op

3 14,50 p.p.
Catering menu B ** Shanghai surprise
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Pisang goreng (gebakken banaan)
Mini loempia's
Tsa sieuw mai (Dim Sum borrel hapje)
Kip saté
Babi pangang
Fou yong hai
Kong po kai (kipfilet in pikante met nootjes)
Chinese kuleyuk (varkenshaasje in zoetzure saus)
Chin. Tjaptjoi met chinese champions
Runderhaasje met zwarte bonensaus
Inbegrepen nasi, bami en rijst
Mand met chinese kroepoek/ casava crackers

3 16,75 p.p.
gezellige kinderhoek / film / psp

UITBREIDINGEN

5.	Salades Atjar tem
pur 750 gram
3 4,50 per schaal
	Italiaanse salade,
per gastronoom
schaal 1/4 -5 cm 3 10
,50
6. Vruchtensalade (an
anas, meloen,
druiven & perzik met
lychee)
3 1,25 p.p.
7. 	Mihoen of Chinese
bami
extra als bijgerecht 3
1,- p.p

restaurant open 16.00 - 22.30 UUR afhalen open 12.30 - 22.00 UUR

.

take away / afhaal

