
          Kerst en Nieuwjaars menu
                   Menu A 
          Vanaf 2 personen 
                €29.50/pp 
Soep 
Chinese champignonsoep of 
garnalensoep 

Voorgerecht  
Mini loempia(2 stukjes), gebakken   
garnalen en kippensate met currysaus 

Hoofdgerecht 
Scampi met diverse groenten 

Babi pangang 

Kippenblokjes met zoetzuur saus(in deeg) 

Nasi goreng 
(Gelukskoekje en kleine fles rode wijn) 
Extra voor 4 personen:  
Runderlapjes met pikante oestersaus  

                  Menu B 
           Vanaf 2 personen 
                 €34.00/pp 
Soep 
Wan-tan soep of kreeftensoep 

Voorgerecht  
Speciale loempia, gebakken krabschaar 
en kippensate met chilisaus 

Hoofdgerecht 
Mix met XO saus 
(kip, rund, garnaal en sint-jakobsschelp 
met groenten) 

Gebakken langoustine met babi pangang 
saus(in deeg) 

Gebraden eend met sinas en zoetzuur 
saus  

Nasi goreng 
(Gelukskoekje en kleine fles rode wijn) 
Extra voor 4 personen:  
Varkensribbetjes met boter en look 
Een fles rode wijn 
Extra voor 5 personen:  
Runderlapjes met gon bao saus

Op 24/12/22       25/12/22                       
      31/12/22       01/01/23 

Bij de bestellingen: 
Vanaf €50.00: een cola gratis 
Vanaf €75.00: een fles wijn 
gratis 
Tijdens de feestdagen 
ontvangen onze klanten een 
kalender en kroepoek gratis. 
Gelieve uw menu 
tijdig te bestellen!                      
         (afhaalrestaurant) 
     Chinese keuken lam 
    Gistelse steenweg 31 
8200 Sint-Andries(Brugge) 
        Tel: 050/39 02 18 
      GSM: 0485/05 38 78  
www.chinesekeukenlam.be 

http://www.chinesekeukenlam.be
http://www.chinesekeukenlam.be


               Chinese keuken lam 
                        Maandmenu 
             €12.00/PP vanaf 2 personen 
Januari: 
Mini loempia(4 stukjes) of tomatensoep 

Babi pangang 

Chop choy met kip 

Nasi goreng 



Februari: 
Mini loempia(4 stukjes) of haaienvinnensoep 

Kippenlapjes met diverse groenten 

Langoustine met zoetzuur saus(in deeg) 

Nasi goreng 

Maart: 
Mini loempia(4 stukjes) of pekingsoep 

Runderlapjes in currysaus 

Kippenblokjes in zoetzuur saus(in deeg) 

Nasi goreng
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