
 

 

 

Catering 

Wilt u thuis geheel zorgeloos genieten van de lekkerste Indische en/of Thaise specialiteiten? Yan verzorgt tevens, vanaf 20 personen, uw  

catering aan huis. De buffetten variëren in prijs vanaf € 15,50 p.p.(exclusief evt. huur), afhankelijk van de gewenste gerechten. Hieronder treft u een aantal 

voorbeelden uit de vele mogelijkheden. Vraag ook naar de mogelijkheden voor de huur van chafing-dishes (warmhoudbakken), borden, bestek etc. 

 Thais Buffet     Indisch Buffet      Thais/Indisch Buffet 

 Witte Rijst     Witte Rijst      Gebakken Rijst 

Miehoen     Bami       Roergebakken Thaise rijst met ei en groente 

Roergebakken miehoen met ei en groente  Roergebakken Indische noedels met ketjap   Bami  

Massaman Nua     Saté Babi      Roergebakken Indische noedels met ketjap 

Rundvlees in milde bruine curry met kokosmelk Varkenshaassaté met Indische satésaus  Saté Kai 

Kai Med Mamuang     Rendang      Saté van kipfilet met Thaise kokos-pindasaus 

Kipfilet met cahewnoten in bruine sambal  Gestoofd rundvlees in kokos-sambalsaus  Keng Kieuwan Kung 

Keng Kieuwan Kai     Balado       Gamba’s in pittige groene curry met kokosmelk 

Kipfilet in pittige groene curry met kokosmelk Kipfilet in pittige sambalsaus    Smoor 

Moo Kratiam Prik Thai     Babi Ketjap      Gestoofd rundvlees in zoete ketjapsaus 

Varkenshaas met knoflook en zwarte peper  Gestoofd vakensvlees in zoete ketjapsaus  Pla Raad Rak 

Phad Phak     Sambal Telor      Witvis in saus van bruine sambal en tamarinde 

Diverse groente gekookt en licht roergebakken Gekookt ei in pittige sambalsaus   Sambal Bonen 

Thaise Bonen     Sajoer Lodeh      Sperziebonen in pittige Indische sambalsaus 

Sperziebonen, paprika, maïs en ui in oestersaus Diverse groentes met bamboe in kokosmelk  Paksoy 

Komkommer zoet/zuur     Atjar       Roergebakken paksoy met verse gember 

Komkommer, paprika en ui in zoet-zure dressing Komkommersalade in zoet-zure kerriedressing Yam Phak 

            Rauwkost met pittige dressing, munt en koriander 

€ 17,50 p.p.      € 19,50 p.p.      € 25,00 p.p. 

Voor meer informatie kunt u uw gegevens en wensen invullen via het contactformulier op onze website,  

dan wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. 


