
Chinees Buffet Kantonees
Chinees Buffet

Kipfilet in 10 kruidensaus

Babi Pangang

Foe Yong Hai
(ei in tomatensaus)

Kip Kerrie

Koe Loe Youk 
(varkensvleesballetjes in deeg, zoetzure saus)

Saté

Mini Loempia’s

Atjar

Kroepoek

Incl. nasi / bami

€ 15,00 per persoon

Bali Kai
(kipfilet in balisaus)

Babi Pangang

Gon Boa Kai
(kipfilet met cashewnoten)

Foe Yong Hai
(ei in tomatensaus)

Su Dhiem Yuk
(varkenshaas met ananas in zoetzure saus)

Saté

Mini Loempia’s

Gebakken banaan

Atjar

Kroepoek

Incl. nasi / bami

€ 16,50 per persoon



Chinees Indisch RestaurantChinees Indisch Restaurant

Mgr. Kreijelmansstraat 39 NederweertMgr. Kreijelmansstraat 39 Nederweert
Tel 0495 - 632020Tel 0495 - 632020

www.meigardennederweert.comwww.meigardennederweert.com

Openingstijden:Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 16.00 - 21.00 uurMaandag t/m donderdag van 16.00 - 21.00 uur

Vrijdag t/m zondag en feestdagen van 11.30 - 21.30 uurVrijdag t/m zondag en feestdagen van 11.30 - 21.30 uur

Voorwaarden
Geachte Gast,Geachte Gast,

onze buffet-arrangementen beginnen vanaf 20 personen.onze buffet-arrangementen beginnen vanaf 20 personen.
Naast deze buffet-arrangementen kunnen wij uiteraard Naast deze buffet-arrangementen kunnen wij uiteraard 
ook een buffet voor u op maat samenstellen.ook een buffet voor u op maat samenstellen.

Hieronder vindt u een lijst van algemene leveringsvoor-Hieronder vindt u een lijst van algemene leveringsvoor-
waarden:waarden:

Bestellingen:Bestellingen:
Wij verzoeken u uw bestelling, indien bekend, zo vroeg Wij verzoeken u uw bestelling, indien bekend, zo vroeg 
mogelijk door te geven i.v.m. mogelijk door te geven i.v.m. 
voorbereidingen van diverse oosterse specialiteiten.voorbereidingen van diverse oosterse specialiteiten.

Annulering:Annulering:
Indien bekend verzoeken wij u uw geplaatste bestelling Indien bekend verzoeken wij u uw geplaatste bestelling 
zo snel mogelijk te annuleren. zo snel mogelijk te annuleren. 
Dit kunt u telefonisch doen op onze bestellijn.Dit kunt u telefonisch doen op onze bestellijn.  

Tel. 0495 - 632020Tel. 0495 - 632020
Bij annulering op de dag zelf, zijn wij helaas genoodzaakt Bij annulering op de dag zelf, zijn wij helaas genoodzaakt 
u een bedrag in u een bedrag in 
rekening te brengen i.v.m. de nodige gemaakte kosten. rekening te brengen i.v.m. de nodige gemaakte kosten. 
(op uitzonderingen na).(op uitzonderingen na).

Schoonmaakkosten borden & bestek:Schoonmaakkosten borden & bestek:
€ 1,- per couvert (bord, bestek, servet)€ 1,- per couvert (bord, bestek, servet)

Voor overige vragen en/of bestellingen kunt u ons berei-Voor overige vragen en/of bestellingen kunt u ons berei-
ken per telefoon of loop even binnen in ons restaurant. Wij ken per telefoon of loop even binnen in ons restaurant. Wij 
staan graag klaar om u een uitgebreid advies te geven en staan graag klaar om u een uitgebreid advies te geven en 
een buffet op maat samen te stellen naar uw wensen.een buffet op maat samen te stellen naar uw wensen.

Catering
vanaf 20 personen op uw gewenste lokatie

Notities


