


33. MENU VOOR TWEE PERSONEN €24,50  

Babi pangang
Kip in knoflook chilisaus 
Foe yong hai
Kipsaté (2stuks)
1x keuze uit witte rijst   , gebakken rijst   , bami  of 
mifang (+€3,50) 

34.  MENU VOOR VIER PERSONEN €49,50  

Kip met zoetzure saus
Ossenhaas met knoflook chili saus
Gebakken gamba’s in knoflook
Babi pangang
Kipsaté (4 stuks)
Gewokte groentemix 
2x keuze uit witte rijst , gebakken rijst , bami  of 
mifang (+€3,50) 

35.  CHINESE RIJSTTAFEL VIER PERSONEN €49,50

Babi pangang
Gewokte groentemix 
Gepaneerde garnalen
Foe Yong Hai 
Koe Lou Youk
Kipsaté (4 stuks)
2x keuze uit witte rijst , gebakken rijst , bami  of 
mifang (+€3,50) 

 = vegetar isch

GERECHTEN

Keuze uit witte rijst  (€1,50), gebakken rijst (€2), bami 
(€2), mifang  (€2,50) bij gerechten met *

1. Chinese tomatensoep       €3,50
2. Toast met garnaal en sesamzaadjes (6 stuks) €5,00
3. Huisgemaakte mini loempia’s    (6 stuks)  €5,00
4. Kip dumplings (6 stuks)    €5,00
5. Gebakken banaan      €5,00
6. *Foe Yong Hai      €6,00
7. Gestoomd broodje met gestoofd vlees (2 st.) €5.50
8. Huisgemaakte gehaktballetjes (6 st.)  €6.50
9. *Kou Lou Youk     €7,00
10.  *Gewokte groentemix      €7,00
11. Gepaneerde garnalen (4 stuks)   €6,50
12.  Kipsaté (4 stuks)     €7,00
13.  *Kip in knoflook chilisaus    €7,50
14.  *Babi pangang     €7,50
15. *Babi ketjap      €7,50
16.  *Krokant speenvarken    €8,50
17.  Edamame (groene sojabonen)            €6,00
18.     *Ossenhaas met champignon en oestersaus        €10,50
19. *Ossenhaas met knoflook chilisaus            €10,50
20. *Peking eend met pannenkoekjes            €10,50
21. *Gebakken gamba’s in knoflook            €10,00
22. Mifang kip              €10,00
23. Mifang garnalen             €15,00

VOOR ERBIJ  

24.  Kroepoek      €2,50
25.  Gepekelde komkommer en wortel   €3

28. Gebakken rijst      € 5   
29 Bami       €5

31. Babi pangangsaus     €2,50
32. Satésaus      €2,50

 

MR.CHANG TAKE AWAY 
中 西 和 味

MR.CHANG
Den Hof 150
5582 JZ Waalre
040 221 72 68

Openingstijden:
Dinsdag gesloten
Dagelijks van 16u - 22u

www.mrchang.nl
Volg en like ons: facebook.com/restaurantmrchang

Kom ook eens in ons restaurant genieten van een 
gezellig avondje uit!

U kunt lekker gaan zitten, een kijkje nemen in onze 
open keuken en zien hoe onze koks de gerechten vers 
bereiden. Geniet op deze manier optimaal van originele 
gerechtjes geïnspireerd op verschillende Aziatische keu-
kens. Voor een vaste prijs proeft u ongelimiteerd van 
een brede keuze aan gerechten. De gerechten zijn van 
een klein formaat zodat u verschillende gerechten kunt 
proeven en lekker kunt delen. Een culinaire ontdekkings-
reis waar Oost en West elkaar ontmoeten!

Bekijk de menukaart op www.mrchang.nl

ma-do €26,60 p.p. 
vr-zo + feestdagen (m.u.v. kerst) €28,60 p.p.
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