Wok sauzen
Oester saus (niet pikant)
Klassieke Kantonese saus met heerlijk zacht aroma

Zoet zure saus (niet pikant)
Klassiek Kantonese saus met heerlijke vruchten/gember smaak

KnoflOOk chili saus (licht pikant)

specialiteiten restaurant

Klassieke Kantonese saus met chili en knoflook

Babi pangang saus (zoet/medium pikant)
Chinese saus met vruchten, uien en sambal

Ketjap saus (medium pikant)
Indische saus op basis van sojabonen en sambal

Gon Bao saus (scherp pikant)
Uit de streken van Sze Chuan met pinda’s

Sze chaun saus (scherp pikant)

Culinair Azië

Maak kennis met deze originele eetwijze uit Azië.

Het wokbuffet en de Japanse bakplaat
Ervaar het gekletter van de wok,
die in een korte tijd overheerlijke
gerechten voor u klaar maakt.

Uit de streken van Sze Chuan, scherpe fruitige saus met rode peper
En nog vele andere wok sauzen kunt u zelf combineren zoals:
Knoflook en ketjap of knoflook en Gon bao saus
Ons Wok en Japans restaurant is ook zeer geschikt voor bruiloften,
familie- en personeelsfeesten. Voor kleine en grote gezelschappen. In ons
restaurant kunt u ook Chinese gerechten a la carte komen eten.

Keyzer palace

Uit ons koude buffet kunt u
zelf diverse gerechten van vis,
vlees of een combinatie hiervan
samenstellen en daarna door de
chef kok laten wokken met een
heerlijke woksaus.

Openingstijden

Burg. Woltersstraat 2 Rosmalen
Maandag t/m vrijdag:
073) 521 46 63
zaterdag & zondag:
Info@keyzerpalace.nl / www.keyzerpalace.nl Feestdagen:

Chinees - Japans - Wok
Mocht u een allergie hebben, meld het ons, wij zorgen voor voldoende alternatieven.

Maart 2019

14.30 t/m 22.30
12.00 t/m 22.30
12.00 t/m 22.30

Wokken en japanse bakplaat

Onbeperkt wokbuffet en Japanse bakplaat. Bij ons wokbuffet kunt u kiezen
uit o.a. vis, vlees, kip, garnalen en diverse groenten. Hiervan kunt u zo vaak
als u wilt diverse samenstellingen maken met allerlei ingrediënten. Uw
gekozen gerecht kunt u daarna door een van de chef koks laten wokken.
Bij de Japanse bakplaat kunt u de gerechten bestellen bij onze chefkok.

VOOrgerechten
Keuze uit diverse soepen (deze worden aan tafel geserveerd)

Wokken en japanse bakplaat
Dagelijks vanaf 16.00 uur
Maandag t/m donderdag: 		
€ 17,50 per persoon
Vrijdag, zaterdag en zondag:		
€ 19,50 per persoon
Kinderen t/m 11 jaar:			
€ 9,50 per persoon

All-in prijzen (2,5 uur)
Maandag t/m donderdag*:		
€ 25,00 per persoon
Vrijdag t/m zondag*:			
€ 27,50 per persoon
Kinderen t/m 11 jaar:			
€ 14,95 per persoon
* Incl. Bier, fris, huiswijnen, koffie, thee en standaard dranken. Excl. Sterke dranken.
* Speciaal bier €2,50 per persoon extra (2,5 uur)

Warm buffet

Kipschotel

Diverse warme gerechten

Met paprika, ananas en vruchten met zoetzure saus

Chinese hapjes

Vleesschotel (licht pikant).

Japanse bakplaat
Onbeperkt bestellen bij onze chefkok

Salades en diverse gerOOkte vis
Desserts
Vers fruit, gebakjes en een ijsbuffet

Tips

U kunt naar eigen smaak en inzicht
ontelbare variaties samenstellen. Er
zijn echter een paar punten waarop wij u willen wijzen. Gebruik geen
vruchten bij sauzen die zout en pikant smaken. Vruchten kunt u combineren met zoet en/of zure sauzen.

(niet pikant)

Met wortel, bamboe scheuten en champignons met babi pangang saus

Visschotel

(licht pikant)

Inktvis, tongfilet, garnalen, champignons, kool, broccoli
en prei in knoflook chili saus

Mixschotel (extra pikant)

Kip, vlees, garnalen, vis paprika, broccoli, uien, kool,
champignons en wortel met Sze Chuan saus

