
buffet ‘china garden extra’

U kunt bij China Garden niet alleen genieten van de all-in keuken, 
wij verzorgen ook de complete catering voor uw (bedrijfs)feest of 
bijeenkomst. Thuis, op uw bedrijf of op een andere locatie. 
De cateringservice van China Garden biedt vele mogelijkheden. 

China Garden neemt alle zorgen uit handen en organiseert de 
gehele catering. U hoeft alleen maar te genieten van uw feest. 
Kortom: Cateringservice China Garden, alles tot in de puntjes 
verzorgd! Kom eens langs om uw wensen en onze uitgebreide 
mogelijkheden te bespreken.

Onze cateringservice is tot 
in de puntjes verzorgd!

BEDRIJFSFEEST
OF CATERING?

West 1a  |  Buitenpost  |  0511 541297 
www.chinagardenbuitenpost.nl



Wokken
Grillplaat
Afhaal

Recepties
Bedrijfsfeesten
Familiefeesten

Met het bu�et ‘China Garden Extra’ zetten wij een heerlijke 
maaltijd bij u op tafel. Een zeer ruime keuze aan Chinese 
en Indische gerechten geven uw feest of bijeenkomst een 
exotisch en Aziatisch accent. Het bu�et ‘China Garden Extra’ 
bestaat uit de volgende gerechten:

· Kroepoek
· Gebakken Siu Mai (1 p.p.)
· Mini- Loempia's (2 p.p., vegetarisch)
· Foe Yong Hai (Chinese Omelet, vegetarisch)
· Babi Pangang
· Tja Sieuw (Geroosterd varkensvlees)
· Babi Ketjap
· Ma La Kai (Pittig kipgerecht)
· Tchai Kan (Vegetarisch groentegerecht)
· Saté Ajam (1 p.p.)
· Koe Lo Kai (Kip�let in gefrituurde deegballetjes)
· Sushsi’s  (1 p.p.)
· Nasi, bami & witte rijst
· Atjar & augurk

Bu�et ‘China Garden Extra’

€ 16,50 per persoon. 
Vanaf 15 personen
Caterplate kost € 1,10 per stuk

Kosten



buffet ‘china garden basic’

U kunt bij China Garden niet alleen genieten van de all-in keuken, 
wij verzorgen ook de complete catering voor uw (bedrijfs)feest of 
bijeenkomst. Thuis, op uw bedrijf of op een andere locatie. 
De cateringservice van China Garden biedt vele mogelijkheden. 

China Garden neemt alle zorgen uit handen en organiseert de 
gehele catering. U hoeft alleen maar te genieten van uw feest. 
Kortom: Cateringservice China Garden, alles tot in de puntjes 
verzorgd! Kom eens langs om uw wensen en onze uitgebreide 
mogelijkheden te bespreken.

Onze cateringservice is tot 
in de puntjes verzorgd!

BEDRIJFSFEEST
OF CATERING?

West 1a  |  Buitenpost  |  0511 541297 
www.chinagardenbuitenpost.nl



Wokken
Grillplaat
Afhaal

Recepties
Bedrijfsfeesten
Familiefeesten

Met het bu�et ‘China Garden Basic’ zetten wij een heerlijke 
maaltijd bij u op tafel. Een zeer ruime keuze aan Chinese 
en Indische gerechten geven uw feest of bijeenkomst een 
exotisch en Aziatisch accent. Het bu�et ‘China Garden Basic’ 
bestaat uit de volgende gerechten:

· Kroepoek          
· Mini-Loempia's (2 p.p., vegetarisch) 
· Kerriedriehoek (1 p.p.) 
· Saté Ajam (1 p.p.) 
· Babi Pangang   
· Tja Sieuw (Geroosterd varkensvlees) 
· Foe Yong Hai (Chinese omelet, vegetarisch) 
· Tjap Tjoy  (Groentegerecht, vegetarisch) 
· Tjap Kan  (Kip�let met cashewnoten) 
· Koe Loe Kai (Kip�let in gefrituurde deegballetjes)
· Atjar & Augurk   
· Nasi & Bami

Bu�et ‘China Garden Basic’

€ 14,50 per persoon. 
Vanaf 15 personen
Caterplate kost € 1,10 per stuk

Kosten
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