FONG SHOU
Buffet Catering Service
Bedrijfsfeest? Diner bij uw thuis? Buffetcatering is bij uitstek de ideale oplossing voor een gezellig diner.
Buffetcatering gaat volgens hetzelfde principe als onze lopende buffetten, alleen wordt de diner in chafing dishes op
uw locatie geserveerd. Hiermee geeft u aan deze gelegenheden een speciaal tintje!
U kunt kiezen uit verschillende menu’s, maar u kunt ook uw eigen menu samenstellen. Het minimale aantal couvert
is 20 personen. Ook kunt u gebruik maken van ons borden en bestek € 3,00 p.p. De chafing dishes en evt. borden
en bestek worden na uw diner opgehaald. Voor leveringen onder het vereiste minima kunt u gebruik maken voor
ons bezorgservice. Wij bezorgen al vanaf € 15,00 aan huis voor slechts € 3,00 in de regio.

Standaard € 14,50 p.p. (min. 20 personen)

Deluxe € 18,50 p.p. (min. 20 personen)

Babi Pangang
Fou Yong Hai
Tjap Tjoy
Saté Ajam 1 stokje per persoon

Babi Pangang
Yu Xiang Kai (pittige kipfilet)
Sumi Yu (visfilet in zoete pruimensaus)
Tao Si Yuk (varkenshaas in zwarte bonensaus)
Saté Ajam 1 stokje per persoon

Roergebakken kipfilet met groenten
Keuze uit de volgende sauzen: Pikante-, Ketjap-,
Kerrie- Zwarte Bonen of Oestersaus

Nasi Goreng en Bami Goreng
Bijgerechten: Cassave, Atjar, Pinda’s, Indische
frites, Augurken

Nasi Goreng en Bami Goreng
Bijgerechten: Cassave, Atjar, Pinda’s, Indische frites,
Augurken

Optie A + € 4,50 p.p.
Daging Smoor (gestoofde rundvlees in een licht zoet-gekruide saus)
Daging Roedjak (gestoofde rundvlees in pittig-gekruide saus)
Indische kool
Indische bonen

Optie B + € 4,00 p.p.
Ha Chou Ngau Yuk (ossenhaas in zwarte pepersaus)

Optie C + € 4,50 p.p.
Hui Kou Gah (Chinese garnalen in pittig gekruide knoflooksaus)

Optie D + € 3,00 p.p.
Bord en bestek

RESERVERING
Aantal personen:
Opmerkingen:

Datum:

Tijd:

Naam:
Adres:

Capelseweg 41 2907XA Capelle aan den IJssel
010-4583266 www.fongshou.nl info@fongshou.nl

