Vietnamese kip loempia
1.30
De Vietnamese loempia die u haalt bij de markt
Mini loempia
6st 2.00 9st 2.80 12st 3.50
Vegetarische mini loempia
Kerriehoekje
6st 2.00 9st 2.80 12st 3.50
Vegetarische kerriehoekje
Kippenvleugels
3st 2.00 6st 3.50 9st 5.25
Huis gepaneerde vleugels
Siu mei vlees pastei 3 st
2.00
Gefrituurde dimsum
Kipsaté 3 st
5.00
Huisgemaakte kipspies, satesaus en gefrituurde uitjes
Kipsaté teriyaki 3 st
5.00
Huisgemaakte kipspies, teriyakisaus en sesam zaadjes
Gepaneerde garnalen 3 st
3.50
Ebi fry garnalen
Gerechten worden geserveerd met nasi, bami of witte rijst
1. Babi pangang
Krokante varkensvlees met babi pangang saus
2. Babi pangang speciaal
Krokante varkensvlees, ham, spiegel ei en
babi pangang saus
3. Kipsaté
Huisgemaakte kipsaté, satesaus en gefrituurde uitjes
4. Babi spek
Krokante buikspek met babi pangang saus
5. Babi spek speciaal
Krokante buikspek, ham, spiegel ei en babi pangang saus
6. Kipsaté teriyaki
Huisgemaakte kipsaté, teriyakisaus en sesam zaadjes
Gonbao
Kerrie
Zoete chilli
Zwarte bonen
Oester / Zoetzuur / Teriyaki

7.25
8.25
7.25
8.25
9.25
7.25

Wok to go

Snacks bij de wok
Traditioneel Chinees
Scherpte

Snacks worden geserveerd met chili saus

Gerechten worden geserveerd met nasi, bami of witte rijst
Kipgerechten
7. kip in gonbao saus met pinda’s
8. kip in zwarte bonen saus
9. kip in kerrie saus
10. kip in oester saus
11. kip in zoetzuur saus
12. kip in zoete chili saus
Garnalen gerechten
13. garnalen in gonbao saus met pinda’s
14. garnalen in zwarte bonen saus
15. garnalen in kerrie saus
16. garnalen in oester saus
17. garnalen in zoetzuur saus
18. garnalen in zoete chili saus
Runderhaas gerechten
19. runderhaas in gonbao saus met pinda’s
20. runderhaas in zwarte bonen saus
21. runderhaas in kerrie saus
22. runderhaas in oester saus
23. runderhaas in zoetzuur saus
24. runderhaas in zoete chili saus
Varkenshaas gerechten
25. varkenshaas in gonbao saus met pinda’s
26. varkenshaas in zwarte bonen saus
27. varkenshaas in kerrie saus
28. varkenshaas in oester saus
29. varkenshaas in zoetzuur saus
30. varkenshaas in zoete chili saus
Kip/garnalen/rund gerechten
31. kip/garnalen/rund in gonbao saus met pinda’s
32. kip/garnalen/rund in zwarte bonen saus
33. kip/garnalen/rund in kerrie saus
34. kip/garnalen/rund in oester saus
35. kip/garnalen/rund in zoetzuur saus
36. kip/garnalen/rund in zoete chili saus
Vegetarische tofu gerechten
37. tofu in gonbao saus met pinda’s
38. tofu in zwarte bonen saus
39. tofu in kerrie saus
40. tofu in oester saus
41. tofu in zoetzuur saus
42. tofu in zoete chili saus
Teriyaki gerechten
43. kip teriyaki
44. garnalen teriyaki
45. runderhaas teriyaki
46. varkenshaas teriyaki
47. kip/garnalen/rund teriyaki
48. tofu teriyaki

7.25

8.25

Afhaal kaart
8.25

8.25

8.25

6.95

7.25
8.25
8.25
8.25
8.25
6.95

Harderwijkerweg 356b
8077 RK Hulshorst
0341 451 892

Vlees plates to go

Snacks

Kaas belegen
Gezond
Met salade dressing
Warme beenham
Met honing mosterd saus

2.00
3.75

Diverse Ola ijs vanaf
Sundae caramel / chocola / aardbei
Softijs klein
Softijs middel
Softijs groot
Toppings disco dip / nootjes

0.70
2.75
1.00
1.50
2.00
0.30

Keuze uit: aardbei, banaan, vanille en chocola
Klein
Middel
Groot

2.25
2.75
3.25

Fris
Fuze tea
Chocomel / Fristi
Red Bull / Red bull sugarfree / AA drink
Chaudfontaine rood/blauw
Heineken 33cl

2.00
2.20
2.50
2.50
2.00
2.00

5.00
5.20
7.95

Toppings
Cheddar kaas / Augurk / Jalapeño pepers
Bacon
Spiegel ei
Reguliere openingstijden:

Maandag - gesloten
Dinsdag - 16:00 - 22:00
Woensdag t/m Zaterdag 12:00 - 22:00
Zondag - gesloten
Actuele openingstijden kunt u vinden op www.snackywok.nl

5.50
5.50

Broodjes

0.50
1.70
2.00
2.10
2.10
1.80
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2.40
2.40
2.40
3.60
3.25
2.30
3.50
3.90
2.60

13.95

Als menu geserveerd met een rundvleesslaatje, patat of
aardappelschijfjes en mayonaise + 3.95
Snacky B.L.T.
150 gr rundvlees burger, bacon, sla, tomaat en burger saus
Snacky burger ‘t Stekkie
150 gr rundvlees burger, champignons, ui, spekjes, spiegel
ei, curry en mayonaise
Snacky burger Lenny
150 gr rundvlees burger, cheddar kaas, sla, tomaat,
Jalapeño pepers en burger saus
Crispy chicken XL
150 gram kipburger, sla, tomaat, rode ui en chili saus
Crispy chicken
100 gram kipburger, sla, tomaat, rode ui en chili saus
Grillburger
100 gram rundvlees burger, sla, tomaat, rode ui
en burgersaus

5.95
5.95
3.75
3.75

0.50
1.00
1.00

Plates worden geserveerd met een rundvleesslaatje,
patat of aardappelschijfjes en mayonaise
Spareribs
Lekkere huisgemaakte spareribs, gekookt in ketjap, gemarineerd met een heerlijke sticky korean bbq saus en
afgemaakt met een glaze van chili
Boeren varkensschnitzel
Varkensschnitzel met champignons, ui, spekjes
en een spiegel ei
Varkensschnitzel
Onze varkensschnitzel komt van de plaatselijke slager,
deze wordt ter plekke gepaneerd en gebakken voor u
Boeren kipschnitzel
Kipschnitzel met champignons, ui, spekjes
en een spiegel ei
Kipschnitzel
Onze kipschnitzel komt van de plaatselijke kip poelier,
deze wordt ter plekke gepaneerd en gebakken voor u
Kipsaté
Huisgemaakte kipspies, satesaus en gefrituurde uitjes
Kipsaté teriyaki
Huisgemaakte kipspies, teriyakisaus en sesam zaadjes
Halve haan
Gegrilde halve haan met chili saus

IJs

Op een zachte witte bol
Frikandel
Frikandel glutenvrij
Frikandel speciaal
Viandel
Kroket
Kroket glutenvrij
Kroket van het huis
Kroket kalf
Kroket Elite
Kroket Kwekkeboom
Kroket saté
Kroket goulash
Smulrol
Satérol
Shoarmarol
Kiploempia
Vlammetjes 6 st
Pikanto gehaktstaaf
Boeren gehaktbal
Bereklauw
Sitostick

1.25
1.50
1.75
1.00
2.00
2.25
3.25
1.75

2.10
2.00
2.00
2.00
3.50
2.00
2.80
2.60
7.00
4.95
3.50
3.50
5.00

Milkshake

0.40
0.55

Mexicano
Bami / nasischijf
Kaas / ham-kaas souffle
Knakworst
Kippeling 5 st
Kipcorn
Kipnuggets 6 st
Bitterballen 6 st
Bittergarnituur 15 st
Twijfelaar Elite snacks 8 st
American chicken strips 3 st
Texas chicken strips 3 st
Kipsaté 3 st
Huisgemaakte kipspies, satesaus en gefrituurde uitjes
Kipsaté teriyaki 3 st
Huisgemaakte kipspies, teriyakisaus en sesam zaadjes
Kiploempia speciaal
Loempia met ham, spiegel ei en satésaus
Kiploempia babi pangang
Kiploempia met ham en spiegel ei, krokante varkensvlees
met babi pangang saus

Drinken

Mayonaise
Curry, ketchup, joppiesaus, satésaus, knoflooksaus,
speciaal saus, oorlog saus
Bakje klein saus
Bakje klein saté
Bakje klein champignonroomsaus
Bakje klein gesnipperde ui
Bakje groot saus
Bakje groot saté
Bakje groot champignonroomsaus
Bakje groot gesnipperde ui

Burger to go

Patat
Sauzen
Snacks

1.85
Patat klein
2.60
Patat groot
5.95
Boeren patat
patat met champignons, ui, spekjes, spiegel ei, mayonaise
en curry
6.95
Kapsalon
250 gram shoarma vlees, patat, kaas, rode ui, sla en
knoflooksaus
5.95
Patatje hete kip
275 gram hete kip, patat, sla, rode ui en pittige joppiesaus
6.95
Patatje babi pangang
275 gram krokante varkensvlees, patat en babi pangang
saus
7.95
Patatje babi pangang speciaal
275 gram krokante varkensvlees, patat, ham, spiegel ei
en babi pangang saus

12.95
10.95
12.95
10.95
9.00
9.00
9.50

4.25

