
cateringservice

CHINA CITY

Heeft u een feest, vergadering of een gezellig 
diner? Met de China City catering service maakt u 
van al uw gelegenheden een geslaagde smakelijke        
belevenis. Wij regelen het geheel graag voor u.
Het enige wat u hoeft te doen is genieten van 

onze overheerlijke gerechten.

Voor het gemak hebben wij op de achterzijde 
al een aantal menu’s voor u samengesteld. 

Uiteraard kunt u ook zelf uw menu samenstellen. 
Indien gewenst, kunnen wij u hierbij adviseren.
U kunt al genieten van onze catering service 

vanaf 15 personen.*
*Voor groepen onder de 15 personen raden wij u aan contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken

Zwaluwenburg 2a  -  7423 Ds  -  Deventer
0570-657502 - info@restaurantchinacity.com

www.restaurantchinacity.com



*Menu: B € 15,25 p.p.
1.  chinese mini loempia’s*                9.            Babi Pangang
2.  gebakken bananen                           10.   Foe Yong Hai
3.  atjar               11.   Koe Loe Kai
4.  saté                12.   Daging roedjak
5.  cassave kroepoek            13.     nasi    
6.   ajam Ketjap                            14.   Bami
7.  gewokte seizoensgroenten           15.      Witte rijst

8.  varkenshaas pittig gekruid a la maleisië       

*Menu: c € 18,50 p.p.
1.  chinese mini loempia’s*                9.            Babi Pangang
2.  gebakken bananen                       10.              Foe Yong Hai
3.  atjar                          11.              Fo nam (geroosterd spek)

4.  saté                           12.   Ossenhaas met 
5.  garnalen pittig gekruid a la maleisië               zwarte bonensaus
6.  gebakken kippenvleugels                          13             cassave Kroepoek
7.  gewokte seizoensgroenten                        14            nasi
8.  gebakken kipfilet met                     15              Bami
     ananas in zoetzure saus                                16.      Witte rijst

*Menu: a € 12,50 p.p.
1.  chinese mini loempia’s*                7.            Babi Pangang
2.  gebakken bananen                8.                       Foe Yong Hai
3.  atjar                                  9.                                  Koe Loe Kai
4.  saté                10.              nasi
5.  cassave kroepoek            11.   Bami
6.  gewokte seizoensgroenten           12.      Witte rijst 

*i.p.v. 1 chinese mini loempia kunt u ook kiezen voor 2 vegetarische mini loempia’s  

De gerechten worden geserveerd en warm gehouden in shafing dishes. 
Heeft u nog borden en bestek nodig? 

hiervoor rekenen wij € 0,95 p.p. 
Het geheel wordt kosteloos bij u bezorgd en opgehaald. 

Ook de afwas verzorgen wij voor u. 


