
Haaienvinnensoep (3)
 Kippensaté (3)
 Vietnamese loempia (3)
 Kippenblokjes met diverse groenten (1)
 Gefrituurde kippenblokjes met 
 zoetzure saus (1)
 Ribbekes in Mekongsaus (1)
 Scampi’s in currysaus (1)
 Gebakken rijst (3 pers)
 Kroepoek (1)

Tomatensoep (4)
 Vietnamese loempia (4)
 Kippensaté (4)
 Mini loempia (12)
 Eend met groenten in curry saus  (1)
 Gefrituurde kippenblokjes met 
 zoetzure saus (1)
 Babi pangang (1)
 Kippenblokjes met diverse groenten (1)
 Gebakken rijst (4 pers)
 Kroepoek (2)
 Lychee fruit in siroop (1)

 Haaienvinnensoep (6)
 Vietnamese loempia (6)
 Kippensaté (6)
 Mini loempia (18)
 Kip met groenten in looksaus (1)
 Babi pangang (2)
 Kippenblokjes met diverse groenten (2)
 Scampi’s met groenten in curry saus (1)
  Gefrituurde scampi’s met zoet-zure saus (1)
 Gebakken rijst (6 pers)
 Kroepoek (2)
 Lychee fruit in siroop (2) of lychee wijn (1)

 Tomatensoep (8)
 Vietnamese loempia (8)
 Kippensaté (8)
 Mini loempia’s (24)
 Babi pangang  (2)
 Eend met groenten in looksaus (1)
 Scampi’s met diverse groenten (2)
 Kip met groenten in currysaus (1)
 Gefrituurde kippenblokjes met 
 zoetzure saus (2)
 Tongfi let met ananas in zoetzure saus (1)
 Gebakken rijst (8 pers)
 Kroepoek (3)
 Lychee fruit in siroop (2) of lychee wijn (1)

€ 90 MENU 1
3 personen

€ 115 MENU 2
4 personen

€ 199 MENU 3
6 personen

€ 250 MENU 4
8 personen

 Eend met groenten in curry saus  (1) Eend met groenten in curry saus  (1) Eend met groenten in curry saus  (1)

 Tongfi let met ananas in zoetzure saus (1)

 Lychee fruit in siroop (2) of lychee wijn (1)

 Tongfi let met ananas in zoetzure saus (1) Tongfi let met ananas in zoetzure saus (1) Tongfi let met ananas in zoetzure saus (1)

 Lychee fruit in siroop (2) of lychee wijn (1) Lychee fruit in siroop (2) of lychee wijn (1) Lychee fruit in siroop (2) of lychee wijn (1) Lychee fruit in siroop (2) of lychee wijn (1)

 Tongfi let met ananas in zoetzure saus (1)

 Lychee fruit in siroop (2) of lychee wijn (1)

 Tongfi let met ananas in zoetzure saus (1)

 Lychee fruit in siroop (2) of lychee wijn (1)

 Kroepoek (2)
 Lychee fruit in siroop (2) of lychee wijn (1)
 Kroepoek (2)
 Lychee fruit in siroop (2) of lychee wijn (1) Lychee fruit in siroop (2) of lychee wijn (1)

 Gebakken rijst (6 pers)
 Kroepoek (2)
 Lychee fruit in siroop (2) of lychee wijn (1)

MENU 1MENU 1MENU 1

 Kippenblokjes met diverse groenten (1)
 Gebakken rijst (4 pers)

 Ribbekes in Mekongsaus (1)
 Scampi’s in currysaus (1)
 Gebakken rijst (3 pers)

 Eend met groenten in looksaus (1)
 Scampi’s met diverse groenten (2)
 Kip met groenten in currysaus (1)
 Gefrituurde kippenblokjes met 

Haaienvinnensoep (3)
 Kippensaté (3)
 Vietnamese loempia (3)
 Kippenblokjes met diverse groenten (1)
 Gefrituurde kippenblokjes met 

 Kip met groenten in looksaus (1)

 Kippenblokjes met diverse groenten (2)

 Vietnamese loempia (8)

 Eend met groenten in looksaus (1)

                      

                        

Kerst- en Nieuwjaarsmenu

2022 - 2023

Prettige Feestdagen                   Gelieve tijdig te reserveren!

Poederleese weg 18
2275 LILLE

www.mekonglille.be

014 88 02 82


