Rijsttafel voor 2 personen

€50 Supplementen
Gebakken rijst groot
Gebakken rijst klein
Gebakken bami groot/ gebakken mifang groot
Frieten
Witte rijst
Curry-, zoetzure- , tomaten-, pikante saus
Zuurkool

2 x Kippensoep met bamboe
2 x Mini loempia (z)
1 x Gesneden rundsvlees met groenten in currysaus
1 x Gesneden kippenvlees met groenten in pikante saus
2 x Gebakken rijst

Rijsttafel voor 4 personen

€125

1 x Kroepoek
4 x Wan-tan soep
4 x Kippensaté (z/c)
1 x Gebakken scampi met zoetzure saus
1 x Varkensvlees met babi pangang saus
1 x Gesneden kippenvlees met groenten in currysaus
1 Gebakken varkensribben met zoetzure saus
4 x Gebakken rijst
1 Fles cava

Rijsttafel voor 6 personen

3 x gebakken kippenblokjes
1 x curryworst
1 x saus (ketchup, mayonnaise)
1 x frieten
1 x speelgoedje

Snacks
Curryworst
Chickenfingers

Sauzen

€3,00
€4,00

€1,80

Mayonaise

€180

1 x Kroepoek
6 x Tomatensoep
6 x Speciaal Vietnamees voorgerecht (z/c)
1 x Gebakken kippenblokjes met zoetzure saus
1 x Scampi met diverse groenten
1 x Gesneden kippenvlees met groenten in tomatensaus
1 x Gebakken eend met zoetzure saus
1 x Gesneden rundsvlees met groenten in currysaus
1 x Gebakken varkensribben met babi pangang saus
6 x Gebakken rijst
1 Fles cava

Kids Box

€7,00
€4,00
€9,00
€3,00
€2,00
€2,50/€2,00
€3,00

Zoete frietsaus
Tomatenketchup
Curryketchup
Cocktailsaus

Desserten
Chocomousse
Tiramisu

Catering/foodtruck

€8,50

Je wilt gasten verwennen met een heerlijk diner,
maar je hebt geen zin om de ganse dag in de
keuken te staan. Traiteur & Catering Mykim stelt
samen met u de gepaste formule samen. U kan
kiezen uit verschillende formules: soep,
voorgerecht, hoofdschotel en dessert. Stel zef je
combinatie samen, dit afhankelijk van je budget.
Catering kan telkens op donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag.
Op maandag, dinsdag en woensdag is catering
mogelijk mits een minimumbedrag van 400 euro.

Traiteur, catering
&
Take away

Mykim
OOSTERSE SPECIALITEITEN

€4,50

Openingsuren:
Zaterdag 16h00 – 20h30
Zondag 16h00 – 20h30
Bestellen kan tot 20h15!
Gesloten op feestdagen op Ma, Di, Wo, Do, Vrij.
Uitzonderlijk geopend op Kerstmis en Nieuwjaar.
Liersesteenweg 35
3130 Begijnendijk
016/53.79.83
info@mykim.be
www.mykim.be
facebook.com/traiteurMykim

Soepen
1.
2.
6.
9.

Tomatensoep
Kippensoep met bamboe
Pikante soep
Wan-tan soep

Voorgerechten (curry of zoetzure saus)
10. Vegan mini loempia (10 st.)
10a. Vegan Vietnamese loempia’s (2 stuks)
12. Calamaris inktvisringen (6 stuks)
13. Vietnamese loempia met kip (3 stuks)
14. Curry trigon (12 stuks)
15. Gebakken Wan-tan (7 stuks)
16. Kippensaté (3 stuks)
17. Gebakken krabbenpootjes (6 stuks)
19. Speciaal Vietnamees voorgerecht (mix)
20. Kroepoek
20a. Gestoomde mix Dim Sum (6 stuks)

Chop Shoy (met rijst)
21.
22.
23.
24.
25.
27.

Chop Shoy speciaal
Chop Shoy met gesneden kippenvlees
Chop Shoy met gesneden varkensvlees
Chop Shoy met gesneden rundsvlees
Chop Shoy met scampi
Chop Shoy natuur

Tomatensaus (met rijst)
28.
29.
30.
31.

Gesneden kippenvlees met groenten
Gesneden varkensvlees met groenten
Gesneden rundsvlees met groenten
Scampi met groenten

Pikante saus (met rijst)
33.
34.
35.
36.

Gesneden kippenvlees met groenten
Gesneden varkensvlees met groenten
Gesneden rundsvlees met groenten
Scampi met groenten

Currysaus (met rijst)
40.
41.
42.
43.

Gesneden kippenvlees met groenten
Gesneden varkensvlees met groenten
Gesneden rundsvlees met groenten
Scampi met groenten

Zoetzure saus (met rijst)
€4,00
€4,00
€4,50
€6,00

€7,00
€5,00
€7,00
€7,50
€7,00
€8,00
€9,00
€8,00
€10,00
€3,00
€9,00

€14,00
€13,00
€13,00
€14,00
€17,00
€10,00

€13,00
€13,00
€14,00
€17,00

44.
47.
48.
49.

Gebakken kippenblokjes
Gebakken scampi tempura
Gebakken varkensribben met ananas
Gebakken kippenblokjes met ananas

Specialiteiten met rundsvlees
€13,00
€17,00
€14,00
€13,50

Nasi goreng (gebakken rijst)
54.
55.
56.
59.
61.

Nasi goreng speciaal
Nasi goreng met kip
Nasi goreng met varkensvlees
Nasi goreng met scampi
Nasi goreng met scampi op Saigonwijze

€15,00
€13,00
€13,00
€17,00
€18,00

Bami goreng speciaal
Bami goreng met kip
Bami goreng met varkensvlees
Bami goreng met rundsvlees
Bami goreng met scampi
Bami goreng Mykim

€15,00
€13,00
€13,00
€14,00
€17,00
€17,00

Specialiteiten met kip (met rijst)
68.
70.
72.
73.
74.
75.
76.

Diverse groenten
Chinese champignons
Verse ananas en groenten
Kipfilet met verse ananas in zoetzure saus
Look en zwarte bonen
Gebakken kippenblokjes in babi pangang saus
Kipfilet met babi pangang saus

€13,00
€13,00
€13,00
€13,00
€13,00
€13,50
€13,00

Specialiteiten met varkensvlees
(met rijst)

€13,00
€13,00
€14,00
€17,00

€13,00
€13,00
€14,00
€17,00

79.
81.
84.
85.
86.

Diverse groenten
Chinese champignons
Varkensvlees in babi pangang saus
Gebakken varkensribben met looksaus
Gebakken varkensribben met babi pangangsaus

87. Look en zwarte bonen
88. Diverse groenten
90. Chinese champignons

Specialiteiten met eend (met rijst)
93.
94.
95.
96.

Gebakken eend met diverse groenten
Gebaken eend met sojascheuten
Gebakken eend met appelsien in zoetzure saus
Gebakken eend op Pekingwijze

Specialiteiten met scampi (met rijst)

Bami goreng (noedels)
62.
63.
64.
65.
66.
67.

(met rijst)

€13,00
€13,00
€13,00
€14,00
€14,00

97.
98.
100.
101.

Scampi met look en zwarte bonen
Scampi met diverse groenten
Scampi met Chinese champignons
Scampi met ananas en groenten

Mifang (rijstnoedels met curry)
122.
123.
124.
125.
126.

Mifang Mykim
Mifang met kip
Mifang met varkensvlees
Mifang met rundsvlees
Mifang met scampi

Specialiteiten
132. Rijstnoedels met Pulled pork
133. Vietnamese noedelsoep
134. Rijstnoedels Vietnamees kipcurry stoofpotje
135. Pulled Pork 1kg koud
135a. Kipcurry stoofpotje 1kg koud

Vegetarische gerechten
136. Mix groenten met Chinese champignons
138. Gewokte mi met diverse groenten
139. Bun met vegetarische mini loempia’s

€14,00
€14,00
€14,00

€17,00
€17,00
€17,00
€17,00

€17,00
€17,00
€17,00
€17,00

€17,00
€13,00
€13,00
€14,00
€17,00

€16,00
€11,50
€16,00
€17,00
€17,00

€11,00
€13,00
€12,00

