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Rijsttafels
Chinese rijsttafel
 €25,50 per persoon (vanaf 2 pers.)
Kippensoep of tomatensoep

~
Babi pangang, tjap tjoy    , kipsaté,

gefrituurde garnalen, koe loe yuk, foe yong hai    
mmet keuze uit rijst, nasi of bami

Indische rijsttafel
€27,00 per persoon (vanaf 2 pers.)

Babi pangang, kipsaté, tjap tjoy    , Indisch rundvlees, Indische groenten    ,
ajam pangang, spiegelei    , gado gado    , gebakken banaan    , ananas    ,

atjar    , kokos    , mini frietsticks      en ananas      met keuze uit rijst, nasi of bami

Chinees-Indische rijsttafel
€28,00 per persoon (vanaf 2 pers.)
Kippensoep of tomatensoep

~
Tau si kai, babi pangang, tjap tjoy    , kipsaté, Indisch rundvlees,
Indische groenten    , gado gado    , gebakken banaan    ,

aatjar    , kokos    , mini frietsticks     met keuze uit rijst, nasi of bami

Rijsttafel Lee Ho Fook TIP!
€29,50 per persoon (vanaf 2 pers.)

Gefrituurde garnalen met zoetzure saus
~

Tipan sam si niu (ossenhaas met verse kruiden)    ,
kipreepjes met chilisaus     , siu yuk (geroosterde speenvarken)

mmet keuze uit rijst, nasi of bami

Chinees-Indisch restaurant Lee Ho Fook



Food bowls
inclusief rijst, nasi of bami (mihoen €3,00 extra)

Alle bowls worden geserveerd met taugé    , wortel    , seroendeng (geroosterde kokos)    ,
gebakken uitjes    , komkommer     en spiegelei      met keuze uit rijst, nasi of bami

Babi pangang  Krokante stukjes varkensvlees met atjar en pangangsaus
Chicken satay  Kipsaté (2 stokjes)
Rendang  Indisch gekruid rundvlees
Chicken black bean  Kip gewokt in zwarte bonensaus
Veggy  Vegetarisch met tjap tjoy
Beef black bean  Ossenhaas gewokt in zwarte bonensaus
CCrispy shrimp  Gefrituurde garnalen (3 stuks)
Chicken curry  Kip in kerriesaus

€12,50
€12,50
€14,00
€12,50
€12,50
€14,00
€14€14,00
€12,50

B01
B02
B03
B04
B05
B06
BB07
B08

B01 B02 B03

B04 B05 B06

B07 B08
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Hollandse gerechten
H1
H2
Biefstukjes van de haas  Geserveerd met champignons en friet
Kindermenu  Friet met frikandel, kroket of stokje kipsaté

€20,90
€8,90

1
2

4
5
6
7
88

Haaienvinnensoep
Szechuaanse vissoep  Pikante vissoep met garnalen,
pangafilet, tofu en groenten
Peking soep  Pikant-zure soep
Wan tan soep  Kippenbouillon met vleesflensjes
Sa choi tong  Chinese groentesoep
KKippensoep  met champignons
Chin. tomatensoep  met kipblokjes (zonder ook mogelijk)

€5,50
€8,00

€6,00
€6,50
€5,50
€5,50
€5€5,50

Soepen

Voor- en bijgerechten
9
9a
9b
9c
11
12
1313
14
14f

15
15b
16
17
1717a
20

Loempia  gevuld met kip, ei en taugé
Loempia met rendang (Indisch gekruid rundvlees)
Loempia met babi pangang (Geroosterd varkensvlees met atjar)
Loempia met 2 stokjes kipsaté
Tsun kun  3 stuks, vers gemaakte Chinese mini loempia̓s
Dumpling  4 stuks, kippenvleesflensjes
FFlensjes met eend, groenten en hoisinsaus  v.a. 2 pers.
Pai kwak  Geroosterde spareribs met honingsaus
Dim sum tao poon  v.a. 2 pers., diverse hapjes op draaiplateau met o.a.
dumpling, tsun kun     , pak kwak, gefr. garnalen en balletjes gevuld met krab
Kroepoek  2 plakken
Cassave  1 portie
Kipsaté  3 stokjes
PPisang goreng  4 stuks, gebakken banaan
Gefrituurde garnalen  4 stuks
Gebakken ananas  3 stuks

€7,50
€12,00
€12,00
€12,00
€5,50
€6,50

€11€11,50
€6,00

€13,50

€4,50
€3,50
€7,50
€5,50
€6€6,50
€6,50

p.p.

p.p.
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Hee u een allergie?  Meld het ons!



Combi menu

- Babi pangang
- Koe loe kai (6st.)
- Koe loe yuk (6st.)
- Foe yong hai

- Kipsaté (2st.)
- Kip in kerriesaus
- Kip met champignons
- Tjap tjoy (Chin. groenten)

- Siu yuk (Ger. speenvarken)
- Rendang (Indisch gekr. rundvlees)
- Cha sieuw (Gekruid ger. varkensvlees)
- Tau si kai (Kip zwarte bonensaus)

€17,90 per persoon
inclusief nasi, bami of rijst (mihoen €3,00 extra)
Maak twee keuzes uit de onderstaande gerechten

Nasi, bami en mihoen gerechten

Vleesgerechten
inclusief rijst, nasi of bami (mihoen €3,00 extra)

Indische gerechten

33

34
35

54

Nasi of bami Lee Ho Fook  Babi pangang, koe loe yuk, foe yong hai
en kipsaté met keuze uit nasi of bami (mihoen €3,00 extra)
Yong chow fan  Nasi met kleine garnalen, cha sieuw en erwtjes
Kong chow  Garnalen, ossenhaas en kip in zwarte bonensaus
inclusief nasi of bami (mihoen €3,00 extra)
Mihoen Singapore Mihoen met garnalen en cha sieuw in kerriesaus

€18,50

€15,50
€17,50

€17,50

70
75
78
82
86
89

9090
97
98
99
101

104
106

Babi pangang Geroosterd varkensvlees met atjar en zoetzure saus
Cha sieuw Geroosterd varkensvlees (Kantonees gekruid)
Siu yuk Geroosterde speenvarken (Kantonees gekruid)
Kip kerrie Kipblokjes met diverse groenten in kerriesaus
Tau si kai Kipblokjes met diverse groenten in zwarte bonensaus
Kon bo kai  Kipblokjes met cashewnoten en diverse groenten
iin zoet-pikante saus
Tsiu yim kai Gefr. kipblokjes met div. groenten (pittig gekruid)
Tau si how yuk Ossenhaas met div. groenten in zwarte bonensaus
Ossenhaas met broccoli
Szechuan how yuk Ossenhaas, div. groenten en pittige kruiden
Ossenhaas in kon bo saus met diverse groenten en cashew-
noten in zoet-pittige saus
KKwa loo ap Geroosterde eend met pruimensaus
Kon bo ap Geroosterde eend in zoet-pittige kon bo saus

€18,00
€18,50
€18,50
€17,00
€17,00
€18,00

€18€18,00
€20,90
€20,90
20,90
20,90

€20,50
€21,50

108

110

Nasi of bami rames speciaal  met Indische groenten, Indisch rundvlees,
1 kippenbout en 1 stokje kipsaté (mihoen €3,00 extra)
Gado gado      met keuze uit rijst, nasi of bami (mihoen €3,00 extra)

€19,00

€14,00
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Chinese specialiteiten
inclusief rijst, nasi of bami (mihoen €3,00 extra)

Ha san si  Garnalen, kip en varkenshaas gewokt in pikante Yu Sian saus
Fon mi kai si Gefrituurde kip gewokt in honingsaus
Kon bo san sian  Garnalen, kip en varkenshaas in kon bo saus
La kai si  Kipreepjes gewokt in chilisaus
Gefrituurde kipblokjes gewokt in ketjapsaus
Gefrituurde kipblokjes gewokt in citroensaus
SSan sin phun  Pekingeend, cha sieuw, gebraden kip en div. groenten
Garnalen gewokt met knoflook kruiden

€20,50
€19,00
€20,50
€18,50
€19,00
€19,50
€22€22,50
€22,50

S01
S02
S03
S06
S08
S09
SS11
S12

Tipan gerechten
inclusief rijst, nasi of bami (mihoen €3,00 extra)

T1
T2
T3
T4
T6

Tipan sam sie niu  Ossenhaas met diverse groenten en verse kruiden
Tipan biefstuk  Biefstuk met diverse groenten in zwarte bonensaus
Tipan sam sin  Garnalen, visfilet en krab met groenten in kon bo saus
Tipan ha  Chinese garnalen met groenten in zwarte bonensaus
Tipan kai  Gefrituurde kipblokjes met groenten in zwarte bonensaus

€22,50
€24,00
€24,00
€24,00
€21,00

Visgerechten
inclusief rijst, nasi of bami (mihoen €3,00 extra)

118

119

121
125

Tjin ha lok Garnalen met diverse groenten gewokt in
zoet-pikante saus
Tsiu yim ha Garnalen met diverse groenten gewokt met
verse kruiden
Tau si ha Garnalen met groenten gewokt in zwarte bonensaus
Hoe sin ta woei Inktvis, krab, garnalen en pangafilet
mmet gewokt met diverse groenten

€23,00

€23,00

€23,00
€23,00

Vegetarische gerechten"""""
inclusief rijst, nasi of bami (mihoen €3,00 extra)

67
68
Loh hon choi  Authentiek Boeddhistisch groentegerecht met tofu
Kon bo choi  Groentemix met tofu en cashewnoten in kon bo saus

€15,50
€16,50
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Eet smakelijk!
请享用

Kerkstraat 6, 6561CC Groesbeek | 024 397 5538

Lee Ho Fook biedt ook bedrijfscatering en partyservice.
Geheel verzorgd bij uw bedrijf of thuis bezorgd.

Vanaf 15 personen, vraag naar de mogelijkheden!


