
FEESTMENU



Vietnam streetfood party
Kies 8 hapjes uit de lijst voor 15€ per persoon

Kip loempia
Vegan loempia 
Koko gamba
Rundssate met citroengras
Vietnamese poffertjes met scampi’s en varkensvlees
Vietnamese poffertjes met vleesvervanger en tofu 
Lenterolletje met scampi’s
Lenterolletje met bbq varkensvlees
Lenterolletje met tofu 
Pate chaud met varkensvlees
Pate chaud vegan 
Vietnamese fish n chip
Vietnamese mini chocomousse  
Vietnamese mini pannekoek
Bent u allergisch aan sommige producten? Laat het ons weten
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Feestmenu
2 hapjes + 1 voorgerecht + 1 hoofdgerecht + 1 nagerecht
voor 29€ per persoon
* Zonder nagerecht: 26€ per persoon 

** Hoofgerecht met vis of eend: 32€ per persoon

Voorgerechten
Pho noedelsoep met rundsvlees of vegan 
Bamboe kip noedelsoep
Pomelo salad met scampi’s/kip/vegan 
Loempia
Vegan loempia 
Kokogambas
Chicken wings
Lenterolletjes met scampis of vlees
Vegan lenterolletjes 

Hoofdgerechten
Vietnamese curry met kip of zeewolf**

Kip kaffir met ananas
BBQ varkensvlees met gebakken rijst
BBQ mechelse koekoek met kleefrijst
5 kruiden geroosterde eend**

Vietnamese poffertjes met scampis en vlees
Vegan vietnamese poffertjes 
5 kruiden champigon schotel 
Vegan Vietnamese curry 
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- Gelieve 1 week op  
  voorhand te bestelen
- Gratis thuisleveren  
  binnen 10km
- Bent u allergisch aan 
  sommige producten?  
  Laat het ons weten.

Feestmenu
2 hapjes + 1 voorgerecht + 1 hoofdgerecht + 1 nagerecht
voor 29€ per persoon
* Zonder nagerecht: 26€ per persoon 

** Hoofgerecht met vis of eend: 32€ per persoon

Dessert
Vegan chocotaart met kokonoot 
Perentaart met amarreto en ijsje
Appeltaart met kaneel en ijsje
Vegan chocomousse 
Vietnamese pannacota met lychee en 
amandel Sh
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Anders drank & pralines

Huisgemaakte limonade 
9€ per liter + 2€ leeggoed
Lavendel rabarber 
Appel gember 
Kiwi calamondin 
Vlinder erwt bloem met munt en limoen 
Rode oolongthee met perzik en citroengras 

Huisgemaakte pralines met viet-
namese single origin chocolade
8/12/24/36 stuks in houten doos voor 
8/12/24/36€
Smaak: vietnamese koffie /gin&calamondin 

/ananas&sichuanpepper /mango&gem-
ber&chilli /framboos&munt 

Adres: Hogeheerweg 29 
              Sint Denijs Westrem

Email: info@ofietsander.be
Tel: 09/328 52 55
Website: ofietsanders.be Th
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