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CHI KOOKT BESTELLIJST 2018 
 

ThỊt Heo Xiên Sa 150 gr. (Vietnamese Kipspiesjes)        €14,25 

3 kipspiesjes met rijst en koolsalade.   
 

ThỊt Bò Xiên Nuong 150 gr. (Vietnamese Rundvleesspiesjes)                 €14,95 

3 Rundvleespiesjes met rijst en koolsalade. 

  

Suon Heo Nuong Coca Cola 150 gr. (Vietnamese sparerib)                 €13,50 

Sparerib gemarineerd en gegaard in Coca Cola, met rijst en koolsalade 
 

Gà xào sa (Vietnamese kip met citroengras)                                      €14,50 

Gebakken Kip met citroengras, rijst en Bok Choy.  
 

Chicken Katsu Curry 150 gr. (Japanse kipschnitzel)                          €13,50 

Krokant gebakken kiphaasjes met rijst, Japanse curry en Choysam.  
 

Fried Crispy Season fish 150 gr. (Chi Fusion)                                       €15,50 

Krokant gebakken seizoensvisfilet met rijst, Bok Choy groenten  

en Teriyaki-saus.                     

      

Tataki Sake 150 gr. (Chi Fusion)                                                       €15,75 

Gebakken zalm met rijst, Bok Choy en Yakitori saus.   

   

Poké Suschi bowl 1 pers. (Chi Fusion)                            €15,50 

Een maaltijdkom gevuld met:  

Sushi rijst, gemarineerde Maguro, Sake, Kani 

Beijitarian, Sojasaus, Wasabi, Gember.  
 

Meiji Box 2 pers. (Chi Fusion)                                     €35,-                       

o 8 Nigiri sushi divers 

o 6 Maki rolls divers 

o 8 diverse California rolls 

o 65 gr Marguro tartaar, Maguro Tataki, 

o 50 gr Maguro Sashimi 

o Sojasaus, gember, wasabi 
 

Party suschi Box 4 pers. (Sushi Fusion)                                       €49,95 

o 12  Nigiri sushi divers (4 x zalm, 4 x tonijn, 4 x avocado of Tako) 

o 12 maki sushi divers (4 x zalm, tonijn, 4 x komkommer) 

o 1 Futo Maki rolls Ebi gefrituurd 

o 2  California Rolls divers  

o 65 gr. Tataki Maguro of Saké  

o Sojasaus, Gember, Wasabi  
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Japans bij- of voorgerechten:  

Edamame                                                                                           €3,95 

Chuka                                                                                                  €4,25 

Yakitori 5 stuks                                                                                €5,50 
 

Goi Cuon per 2 stuks                                                                                               €4,- 

Vietnamese springroll keuzemenu, koud:         

o 2 stuks met: kani, sla, vermicelli, komkommer 

o koriander, munt, bosui, avocado en seizoen creme  

o 2 stuks met: peking, sla, komkommer, bosui en hoisinsaus (koud) 

o 2 stuks met gerookte kip, sla, vermicelli, komkommer 

avocado, mango, koriander, munt, bosui en seizoen creme (koud) 

o 2 stuks vega rol (seizoensafhankelijk) (koud) 
 

Cha Giò Chay 

Vietnamese loempia’s                                                €5,- 

3 stuks warme loempia's met varkensgehakt, sla munt en koriander. 
 

Pho Bò (Vietnamese rundvleessoep)                                  €8,50 

Huis getrokken runderbouillon met tauge, rijstnoedels, 

dun gesneden bief, koriander, bosui, munt, limoen,  

rode ui ringen en verse rode peper. 
 

Pho Gà (Vietnamese kippensoep)                   €7,50 

Huis getrokken kippenbouillon met tauge, rijstnoedels 

dun gesneden kipfilet, koriander, bosui, munt, limoen,  

rode ui ringen en verse rode peper. 
 

Salades (Chi Fusion)  

Salade crispy Peking Duck                     €11,- 

Salade Beef, Munt en Koriander      €10,- 

 

Itadakimasu! 

 

WAT U NOG MEER MAG WETEN 
 
Bestellen kunt u 24 uur vooraf of vóór 15:00 uur op dezelfde dag. 
 

Al onze ingrediënten zijn vers en de gerechten ‘last minute’ bereid. De versheid van onze gerechten 
garanderen we ook tijdens de workshops. Naast prachtige smaken, krijgt u gegarandeerde 
kwaliteit. Dat is de kracht van Chi kookt, de kracht van ‘East meet West’.  
 

Naast onze cateringaanbod bieden we diverse kookworkshops aan. Deze bestaan uit vast 
geplande workshops (ook voor kids) waarin wereldse gerechten worden bereid. Daarnaast bieden 
we kookworkshops op maat. Thema en datum bepalen we in overleg.  
 

Openingstijden 
Wij zijn open van woensdag t/m zondag tussen 16.00 - 19.00 uur.  
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Voor afwijkende wensen mailt u naar: info@chikookt.nl of stuur via sms of WhatsApp uw 
wensen door op: 06 51 29 65 83  
 

U kunt bij ons pinnen! 
 

We zien uit naar uw komst! 
 

Chi & Team 
 

 

 

 


