Heeft u iets te vieren, een verjaardag, communie of personeelsfeest?
Chinees Restaurant Azië verzorgt uw feest tot in de puntjes. Kies voor
één van onze catering formules, en geniet ten volle van uw feest in de
wetenschap dat alles in orde komt.
Wij bezorgen u uw buffet in ‘chafing dishes’ die het buffet tot meer dan
anderhalf uur heet en vers houden. Er is tevens de mogelijkheid om borden en bestek mee te huren, zo hoeft u uw eigen servies niet te gebruiken en vermijd u tevens het afwaswerk achteraf.
Contacteer ons voor meer informatie over de invulling van uw feest.
Hieronder kan u alvast de verschillende menu’s bekijken.

Buffet A
Babi Pangang (krokant varkensvlees met pikante saus)
Foe Yong Hai (gevuld eiergerecht met zoete tomatensaus)
Tjap Tjoy met Kip (gewokte groenten met kipfilet)
Gepaneerde Chinese garnalen
Saté Ajam met pindasaus
Kroepoek Oedang en Atjar
Nasi-, bami goreng en witte rijst
€12,50 per persoon

Buffet B
Babi Pangang (krokant varkensvlees met pikante saus)
Foe Yong Hai (gevuld eiergerecht met zoete tomatensaus)
Dchingis Khem (Pittig gekruid vleesspecialiteit uit Noord-China)
Chinese Garnalen in Zwarte bonen knoflooksaus
Shangai eend (krokant gebakken eend)
Vegetarische groentenschotel
Saté Ajam met pindasaus
Kroepoek Oedang en Atjar
Nasi-, bami goreng en witte rijst
€16 per persoon

Buffet C
Babi Pangang (krokant varkensvlees met pikante saus)
8 Kostbaarheden (zoet pittige combinatie van vlees en groenten)
Kipfilet met Spaanse Pepers
Rundsvlees met Zwarte Peper
Visfilet met gekruide groenten
Chinese garnalen in knoflooksaus
Saté Ajam met pindasaus
Kroepoek Oedang, Chinese salade en Atjar
Nasi-, bami goreng en witte rijst
€19 per persoon

Event Hapjes
Ideaal om uw feest, uw receptie, opening of event net dat extra te geven.
We kunnen in overleg kleine hapjes samenstellen voor grotere groepen.
Tevens kunnen wij ook zorgen voor de hele aankleding met bediening en
drankarrangementen.

Alle gerechten worden geserveerd in “Chafing Dishes”, met spiritusvuurtjes.
Gratis levering voor bestellingen boven de 200 euro. Onder de 200 euro worden er €5
rijkosten in rekening gebracht.
Gratis levering voor bestellingen binnen een straal van 5km rond het restaurant.
Leveringkosten buiten die radius kunnen tot €10 bedragen.
Het is mogelijk borden en bestek mee te leveren aan €1,- per persoon.
Gelieve er rekening mee te houden dat levering tussen 17.00u en 19.00u op zon- en
feestdagen niet altijd mogelijk is. Neem contact op met ons voor meer informatie.
Deze cateringformules komen het best tot hun recht voor een groep van minimaal 15 personen. Voor groepen en cateringaanvragen onder de 15 personen, raden wij u aan contact
met ons op te nemen om de alternatieven te bespreken.

Chinees Specialiteiten Restaurant Azië
Stationsstraat 20, 6001 CK Weert
Tel 0495-537074 Fax 0495-544034
www.restaurantazie.nl

