~ Soepen ~
1
Champignonsoep
2
Kippensoep
3
Tomatensoep
4
Haaienvinnensoep
5  Pekingsoep (scherp, zuur)
6
Wan tan soep (Chinese ravioli)

€
€
€
€
€
€

2,90
2,90
2,90
3,50
3,70
4,60

~ Voor- en bijgerechten ~
7
8
9
10
11
11A
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21A

Mini loempia’s (6 stuks)
Vietnamese loempia’s (3 stuks)
Loempia (varkensvlees, groot)
Loempia van het huis (extra rundvlees)
Loempia babi pangang
Loempia saté (2 stokjes)
Dim sum (8 stuks)
Halve kip
Pangsit goreng (8 stuks)
Saté ajam, kip (4 stokjes)
Saté babi, varken (4 stokjes)
Pisang goreng (6 stuks)
Satésaus
Atjar
Witte rijst
Kroepoek oedang
Kroepoek cassave

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,00
3,70
3,70
5,90
5,90
5,90
6,50
4,50
4,30
5,20
5,20
4,20
2,30
2,30
2,30
2,50
3,00

~ Nasi of bami goreng gerechten ~
22 Nasi of bami (ei, ham en vlees)
23 Nasi of bami speciaal (kip en saté)
24 Nasi of bami met 3 stokjes saté
25 Nasi of bami met gesneden varkensvlees
26 Nasi of bami met gesneden kip
27 Nasi of bami met gebraden kip
28  Nasi of bami Singapore (scherp, kerrie)
29 Nasi of bami met geroosterd vlees
30 Nasi of bami van het huis
(babi pangang, saté en atjar)
31 Nasi of bami compleet
(babi pangang, koe lau yuk, kip en saté)

€ 5,10
€ 8,20
€ 8,20
€ 9,50
€ 9,50
€ 9,50
€ 11,00
€ 11,00
€ 12,00
€ 13,90

Chinese bami met varkensvlees (gele dunne bami)
Chinese bami met kip (gele dunne bami)

€ 10,50
€ 10,50

~ Mihoen goreng gerechten ~
34 Mihoen met varkensvlees
35 Mihoen met kip
36 Mihoen met cha siew (geroosterd vlees)
37  Mihoen Singapore (scherp, kerrie)
38 Mihoen met bief
39 Mihoen met garnalen
40 Mihoen compleet
(babi pangang, koe lau yuk, kip en saté)

46
47
48
49
50

~ Groente gerechten ~
Tjap tjoy met varkensvlees
Tjap tjoy met kip
Tjap tjoy in kerriesaus
Tjap tjoy met bief
Tjap tjoy met garnalen
~ Ei gerechten ~
Foe yong hai met varkensvlees
Foe yong hai met kip
Foe yong hai met geroosterd vlees
Foe yong hai met bief
Foe yong hai met garnalen

~ Garnalen gerechten ~
51  Cha tai ha (gebakken garnalen met zoetzure saus)
52 Garnalen met Chinese champignons
53  Garnalen in roedjak saus (Indische kerriesaus)
54  Garnalen in smoor saus (Indische tomatensaus)
55 Garnalen in kerriesaus
56 Garnalen met champignons
57 Garnalen met asperges
~ Chinese kip gerechten ~
58  Koe lau kai (gepaneerde kipballetjes)
59 Kip in kerriesaus
60 Kip met champignons
61 Kip met asperges
62  Kip met ananas
63  Kip in smoor saus (Indische tomatensaus)
64  Kip in roedjak saus (Indische kerriesaus)
65 Kip met Chinese champignons

~ Varkensvlees gerechten ~
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 11,50
€ 13,20
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,50
€ 11,20
€ 13,50

€ 10,90
€ 10,90
€ 10,90
€ 13,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 11,70

~ Bief gerechten ~

€ 15,90
€ 16,90
€ 15,90
€ 15,90
€ 15,90
€ 15,90
€ 15,90

91 Bief met champignons
92 Bief in tomatensaus
93 Bief in kerriesaus
94 Bief met asperges
95  Bief in roedjak saus (Indische kerriesaus)
96 Bief met Chinese champignons

€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 11,70

97
98
99
100
101
102
103
104

Babi pangang, tjap tjoy en saté (2st.)
Babi pangang, foe yong hai en saté (2st.)
Babi pangang, kip kerrie en saté (2st.)
Babi pangang, gebraden kip en saté (2st.)
Babi pangang, gebakken garnalen en saté (2st.)
Babi pangang, daging roedjak en saté (2st.)
Babi pangang, daging smoor en saté (2st.)
Babi pangang, koe lau yuk en saté (2st.)

€ 11,10
€ 11,10
€ 11,10
€ 11,10
€ 11,10
€ 11,10

105
106
107
108
109
110
111

Frites klein (1 pers.)
Frites mayo/ satésaus/ curry/ ketchup
Frites speciaal/ oorlog
Familiezak frites (3 à 4 pers.)
Kroket, frikandel of kaassouflé
Frikandel speciaal
Kipcorn, gehaktstaaf, gehaktbal vanaf

€ 14,20
€ 14,20
€ 14,20
€ 14,20
€ 14,20
€ 15,20

~ Combinatie gerechten ~
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 13,50
€ 12,90
€ 12,90
€ 12,90

~ Frites en snacks ~

~ Indische kip gerechten ~
66 Ajam pangang (gebraden kip)
67  Ajam ketjap (gebraden kip in ketjapsaus)
68 Ajam champignons
69 Ajam in kerriesaus (gebraden kip in kerriesaus)
70  Ajam smoor (Indische tomatensaus)
71  Ajam roedjak (Indische kerriesaus)

79 Babi pangang
80 Babi pangang satésaus
81  Babi ketjap (vleesblokjes in ketjapsaus)
82 Babi pangang speciaal
(babi pangang, daging smoor en daging roedjak)
83  Koe lau yuk (gepaneerde vleesballetjes)
84 Varkensvlees met champignons
85 Varkensvlees met asperges
86 Varkensvlees met kerriesaus
87 Varkensvlees in tomatensaus
88  Varkensvlees in smoor saus (Indische tomatensaus)
89  Varkensvlees in roedjak saus (Indische kerriesaus)
90 Varkensvlees met Chinese champignons

€
€
€
€
€
€
€

2,00
2,30
2,80
5,50
1,60
2,10
2,10

~ Vegetarische gerechten ~

~ Chinese bami gerechten ~
32
33

41
42
43
44
45

€ 9,30
€ 9,30
€ 11,00
€ 11,00
€ 11,50
€ 13,50
€ 15,50

72
73
74
75
76
77
78

Vegetarische loempia (groot)
Vegetarische nasi of bami goreng
Vegetarische Chinese bami (gele dunne bami)
Vegetarische mihoen goreng
Vegetarische tjap tjoy
Vegetarische foe yong hai
Gado gado

€ 3,70
€ 5,10
€ 10,50
€ 9,30
€ 9,00
€ 9,00
€ 7,50

Onze gerechten zijn inclusief witte rijst
Meerprijs voor nasi of bami €1,(Grote bak € 2,50)
Meerprijs voor mihoen of Chinese bami € 2,50 (Grote bak € 5,00)
 = Pikant
= Zoetzuur

~ Indische gerechten ~
112 Nasi of bami rames
113 Nasi of bami rames speciaal (kip en saté)
114Daging smoor met taugé
(gesmoord rundvlees in Indische tomatensaus)
115Daging roedjak met taugé
(gesmoord rundvlees in Indische kerriesaus)

€ 9,20
€ 10,70
€ 11,70
€ 11,70

~ Pekingeend gerechten ~
116
Peking eend in zoetzure saus
117Peking eend in pikante saus
118 Peking eend met champignons
119 Peking eend met asperges
120 Peking eend met Chinese champignons

€ 15,20
€ 15,20
€ 15,20
€ 15,20
€ 15,20

2014

~ Specialiteiten van de Chef ~
S1

Cha siew
€ 12,70
(Geroosterd varkensvlees in babi pangang saus)
S2  King doe yuk
€ 12,70
(Gepaneerd vlees met groentes in zoetzure saus)
S3 
Kung poo yuk
€ 12,70
(Varkensvlees met groentes in kung poo saus)
S4 
Lychee yuk
€ 12,70
(Gepaneerd vlees met lychees in zoetzure saus)
S5 
Tou zie yuk
€ 12,70
(Varkensvlees met groentes in zwarte bonensaus)
S6 
Laar chi yuk
€ 12,70
(Varkensvlees met groentes en peper)
S7  King doe kai
€ 12,70
(Gepaneerde kip met groentes in zoetzure saus)
S8 
Kung poo kai
€ 12,70
(Kip met groentes in kung poo saus)
S9 
Lychee kai
€ 12,70
(Gepaneerde kip met lychees in zoetzure saus)
S10 
Tou zie kai
€ 12,70
(Kip met groentes in zwarte bonensaus)
S11 
Laar chi kai
€ 12,70
(Kip met groentes en pepers)
S12
Foh nam
€ 12,70
(Babi pangang spek met pikante saus)
S13 
Tou zie oue
€ 14,20
(Bief met groentes in zwarte bonensaus
S14 
Kung poo ha
€ 17,90
(Garnalen met groentes in kung poo saus)
S15 
Tou zie ha
€ 17,90
(Garnalen met groentes in zwartebonensaus)
S16
Suun yong yuk
€ 12,70
(Varkensvlees met groentes knoflooksaus)
S17
Suun yong ha
€ 17,90
(Garnalen met groentes in knoflooksaus)
S18 
Sze chuan yuk
€ 12,70
(Varkensvlees met groentes in Szechuansaus)

Voordeelmenu’s voor 2 personen
~ A menu ~
Mini loempia (4st.), babi pangang, foe yong hai en witte rijst
Voor 2 personen
€ 12,50

~ B menu ~
Pangsit goreng (4st.), koe lau yuk, foe yong hai en witte rijst
Voor 2 personen
€ 12,50

~ C menu ~
Kroepoek, pangsit goreng (4st.), babi pangang, tjap tjoy en witte rijst
Voor 2 personen
€ 13,90

~ D menu ~
Kroepoek, mini loempia (4st.), ajam pangang, daging roedjak,
saté (2st.) en witte rijst
Voor 2 personen
€ 13,90

~ Chinese rijsttafel ~
Voor 1 persoon
€ 15,50
Babi pangang, foe yong hai, saté (1st.) ,koe lau yuk, ananas atjar
Incl. nasi of bami
Voor 2 personen
€ 32,50
Kippen- of tomatensoep of mini loempia (10st.), gebakken garnalen,
babi pangang, foe yong hai, saté (2st.), koe lau yuk, tjap tjoy
Incl. 2 x witte rijst

Afhaal- en bezorgprijslijst
WWW.HONGKONGEPE.NL

~ Indische rijsttafel ~
Voor 1 persoon
€ 15,50
Kroepoek, daging smoor, daging roedjak, ajam pangang, saté (1st.)
foe yong hai, sajor, kokos en pinda’s
Incl. witte rijst
Voor 2 personen
€ 32,50
Kroepoek, pisang goreng, ajam pangang, foe yong hai, daging smoor,
daging roedjak, saté (2st.), gado gado, atjar, sajor, kokos, pinda’s
Incl. 2 x witte rijst

Hoofdstraat 97, 8162 AD Epe (tegenover de HEMA)

~ Chinees Indische rijsttafel ~
Voor 4 personen
€ 67,00
Kroepoek, mini loempia’s (12st.), pisang goreng, daging smoor,
daging roedjak, babi pangang, foe yong hai, saté (4st.), koe lau yuk,
tjap tjoy
Incl. 4 x witte rijst

~ Keuze menu ~
Kies drie verschillende gerechten naar keuze incl. grote bak witte rijst
Voor 2 à 3 personen
€ 18,00
- Mini loempia’s (10st.)
- Pangsit goreng (10st.)
- Halve kip
- Tjap tjoy
- Koe lau kai
- Babi pangang
- Groente mix (vegetarisch)
- Daging smoor
- Ajam pangang
- Varkensvlees in oestersaus
- Kip in kerriesaus

- Vietnamese loempia (6st.)
- Pisang goreng (10st.)
- Saté ajam (5st.)
- Foe yong hai
- Koe lau yuk
- Babi ketjap
- Cha siew
- Daging roedjak
- Gado Gado
- Varkensvlees met champignons
- Kip in ananas

Meer dan 25 jaar serveren wij onze Chinees Indische
specialiteiten aan onze gasten. Wij hopen u nog vele jaren te
kunnen verwennen met de vele lekkernijen uit de authentieke
oosterse keuken.

~ Bezorging ~
Gemeente Epe
Campings

Epe, Oene, Emst en Vaassen
Jagerstee, Schaapskooi, Vossenberg, Veldkamp,
Zandhegge, Koekamp, Livonia, Wildhoeve etc.

Bezorgkosten

Binnen Epe € 1,50 | Buiten Epe € 2,50

~ Catering ~

~ 1 persoons gerechten ~
Nasi of bami
Nasi of bami met gesneden varkensvlees of kip
Nasi of bami met gebraden kip
Nasi of bami of mihoen Singapore
Babi pangang of babi ketjap
Ajam pangang of ajam ketjap
Tjap tjoy of foe yong hai
Kip of varkenvlees in kerriesaus
Koe lau yuk of koe lau yuk
Daging roedjak of daging smoor

 0578 - 612336

€ 4,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,90
€ 7,90
€ 7,00
€ 7,90
€ 7,90
€ 8,20

Wij verzorgen catering (buffet aan huis) aan particulieren en
bedrijven. Heeft u iets te vieren en wilt u uw gasten verrassen met
Aziatische gerechten, dan kunt u uit een van onze catering menu’s
kiezen. Natuurlijk kunt u ook uw eigen catering samenstellen.
Heeft u vragen? Kom gezellig langs om uw eigen wensen te
bespreken. Wij heten u van harte welkom.
Openingstijden
Maandag
Dinsdag t/m zondag
Feestdagen

Gesloten (uitgezonderd juli en augustus)
12:00 tot 21:30 uur
12:00 tot 21:30 uur

