Het Chinees Specialiteitenrestaurant in Hiversum

CATERING SERVICE VOOR ELKE GELEGENHEID
Bezorgkosten binnen Hilversum bedraagt €10,00
Catering bestek, gastronorm bakken en servies inbegrepen,
gaarne schoon terug afgeven.

Voor culinaire proevers
April 2022

Catering Menu A per persoon € 22,50
(minimaal voor 10 personen)

– Kipfilet met cashewnoten, lichtzoete pikante saus en groenten
(Chao Kai Ting)
– Ossenhaas met groenten in zwarte bonensaus
– Foe Yong Hai vegetarisch (Chinese omelet met groenten in
zoetzure saus)
– Roergebakken groenten in oestersaus (broccoli, courgette,
pak choi,ui en wortel)

Catering Menu B per persoon € 27,50
(minimaal voor 10 personen)

– Kipfilet met cashewnoten, lichtzoete pikante saus en groenten
(Chao Kai Ting)

De Mangerie
CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT

东方小馆
www.demangerie.nl

– Ossenhaas met groenten in zwarte bonensaus
– Foe Nam (Krokant geroosterd buikspek met zoetzure chili saus)
– Garnalen met groenten in shachasaus
– Roergebakken groenten in oestersaus (broccoli, courgette, pak choi,

Afhaalprijslijst

ui en wortel)

Catering Menu C per persoon € 34,50
(minimaal voor 10 personen)

– Pekingeend met groenten en hoisinsaus
– Kippenpotenfilet in kerrie gemarineerd met koriander, peper en
groenten (Ma La Kai)
– Ossenhaas met groenten in zwarte bonensaus
– Foe Nam (Krokant geroosterd buikspek met zoetzure chili saus)

Keuken open:
dagelijks
van 17:00- 21:00 uur
maandag en dinsdag gesloten

– Garnalen met koriander, uitjes, peper en groenten (Chao Ye Ha)
– Roergebakken groenten in oestersaus (broccoli, courgette,
pak choi, ui en wortel)

Diependaalselaan 490/494
1215 KM Hilversum

DINERCHEQUE
Op zoek naar een origineel cadeau om iemand te verrassen?
Een De Mangerie dinercheque is dan dé oplossing; Lekker en leuk.
De CHEQUE is verkrijgbaar in ons restaurant.

Tel: 035-6720784/ 6720180
info@demangerie.nl

COMBINATIEMENU

MAANDMENU

voor twee personen
2 of 3 gerechten zelf samenstellen
Combinatie gerechten worden geserveerd in kleine portie.

voor twee personen € 34,00
Zie aparte folder op de balie of op onze website.
www.demangerie.nl

ONZE POPULAIRE WOKGERECHTEN		
Ossenhaas met groenten
Garnalen met groenten
Kipfilet met groenten
Roergebakken groenten
Broccoli, courgette, pak choi, ui en wortel

Normaal Middel
€ 23,00 € 19,00
€ 23,00 € 19,00
€ 19,00 € 15,00
€ 17,00 € 13,00

Combi
€ 17,75
€ 17,75
€ 13,75
€ 12,75

Kies uw saus bij het wokgerecht:
» Zwarte bonensaus gefermenteerde zwarte bonen, knoflook, sambal en sojasaus
» Sa-Za saus gedroogde vis, gember, ketjap, knoflook en sambal
» Kun Pao saus
bonen, cashewnoten, chili, gember, knoflook en sojasaus
» Oestersaus ketjap, knoflook, oester, olie en rijstwijn

SPECIALITEIT GERECHTEN

Normaal Middel
€ 23,00 € 19,00

Combi
€ 17,75

€ 19,00

€ 17,75

€ 16,00

€ 14,75

€ 15,00

€ 13,75

€ 15,00

€ 13,75

€ 15,00

€ 13,75

Pekingeend
met groenten en hoisinsaus
Chao Ye Ha
€ 23,00
garnalen met koriander uitjes, peper en groenten
Ma La Kai
€ 20,00
kippenpotenfilet met koriander in zoete pikante saus
Lo Han Zai
€ 19,00
tofoe, groenten en Chinese paddestoelen
Tofoe Ting
€ 19,00
tofoe, groenten in lichtzoete pikante saus
Chao Kai Ting
€ 19,00
kipfilet, groenten en cashewnoten in lichtzoete pikante saus

CHINEES-INDISCHE GERECHTEN
Foe Nam krokant geroosterd buikspek

Normaal Middel Combi
€ 19,00 € 15,00 € 13,75

Babi Pangang

€ 19,00

€ 15,00

€ 13,75

Ajam Pangang

€ 19,00

€ 15,00

€ 13,75

Babi Ketjap roergebakken varkenshaas

€ 19,00

€ 15,00

€ 13,75

Daging Roedjak gestoofd rundvlees

€ 19,00

€ 15,00

€ 13,75

Koe Loe Kai

€ 19,00

€ 15,00

€ 13,75

Foe Yong Hai met kipfilet

€ 19,00

€ 15,00

€ 13,75

Foe Yong Hai vegetarisch

€ 17,00

€ 13,00

€ 12,75

Tjap Tjoy met kipfilet

€ 19,00

€ 15,00

€ 13,75

Tjap Tjoy vegetarisch

€ 17,00

€ 13,00

€ 12,75

Gado Gado

€ 17,00

€ 13,00

€ 12,75

NASI, BAMI EN MIHOEN GERECHTEN

		
Witte rijst
Nasi gebakken rijst		
Bami
Mihoen met kipfilet		
Mihoen vegetarisch 		
Chinese mie met kipfilet
Chinese mie vegetarisch
Mihoen Singapore met kerrie, kipfilet en garnalen		

Normaal
€ 5,75
€ 7,25
€ 7,25
€ 13,50
€ 11,50
€ 13,50
€ 11,50
€ 18,00

Klein
€ 4,25
€ 5,75
€ 5,75
€ 9,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 8,00
€ 14,00

BIJGERECHTEN		
Maaltijd loempia met varkensvlees
			
Maaltijd loempia met kipfilet
		
Maaltijd loempia vegetarisch
		
Kantonese loempia’s met kip 2 stuks			
Mini loempia’s vegetarisch 8 stuks			
Kipsaté met pindasaus 2 stuks
		
Lamssaté met zwartebonen saus 2 stuks			
Garnalensaté met zwartebonen saus 2 stuks			
Pisang Goreng gebakken banaan			
Kippenboutje met zoet pikante saus			
Kroepoek
			
Cassave kroepoek
		
Pindasaus
			
Babi Pangang saus
		
Foe Yong Hai saus
		

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6,50
6,50
6,50
4,00
4,50
5,75
7,00
7,00
5,55
7,75
3,50
2,50
2,00
2,00
2,00

SOEPEN
Tomatensoep
		
Kippensoep		
Wantansoep
		

gepaneerd en gefrituurde kipfilet

Alle hoofgerechten zijn inclusief witte rijst
met nasi of bami € 2,00
met mihoen of Chinese mie € 3,00

€ 6,25
€ 6,25
€ 6,25

