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361

362

363

364

365

366

367

368

370

371

372

373

374

375

Babi pangang, saté, ajam pangang

Babi pangang, saté en foe yong hai

Babi pangang, saté en koe loe yuk

Babi pangang, saté en kip kerry

Babi pangang, saté en tjap tjoy

Babi pangang, saté en daging, 

(indische stoof rundvlees)

Babi pangang, saté en gebakken 

garnalen (4 stuks)

Babi pangang, saté en Cha sieuw 

Babi pangang, saté en ossenhaas met 

zwarte bonensaus

Babi pangang, tjap tjoy, foe yong hai, 

saté en mini loempia’s

Babi pangang, koe loe yuk, kip kerry, 

saté en mini loempia’s

Babi pangang, geb.chin garnalen, 

Sichuan runderhaas, saté en mini 

loempia’s

Babi pangang, geb. peking eend, kip 

keizerlijk, saté en mini loempia’s

Babi pangang, ossenhaas met zwarte-

bonensaus, kip ananas saté en mini 

loempia’s

Babi pangang, kip shanghai, garnalen 

met oestersaus, saté en mini loempia’s

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

21,00

21,00

21,00

34,50

34,50

36,50

36,50

37,00

37,00

Happy Combi gerechten 3-4 personen

Happy Combi gerechten (2 personen)
inclusief 1x grote bak nasi bami of witte rijst naar keuze

inclusief 2x grote bak nasi bami of witte rijst naar keuze

314

315

R1

R2

Indische rijsttafel voor 1 pers.

(soep naar keuze, pisang goreng, kroe-

poek, saté ajam, babi pangang, ajam 

pangang, daging en kerriegroentes)

Indische rijsttafel voor 2 pers.

(soep naar keuze, pisang goreng, kroe-

poek, saté ajam, babi pangang, ajam 

pangang,  daging, kerriegroentes, foe 

yong hai & gado gado)

Chinese rijsttafel (voor 2 personen)

(soep naar keuze, kroepoek, tjap tjoy, 

kerriesaus, foe yong hai en sate ajam)

Chinees-Indisch Rijsttafel 

(voor 2 personen)

Soep naar keuze, kroepoek, babi pan-

gang, koe loe yuk, fung yung hai, kip 

keizerlijk, daging (Indische rundvlees), 

pisang goreng, kerriegroentes & saté

20,00

40,00

45,00

46,00

Rijsttafels
inclusief nasi bami of witte rijst

WWW.HAPPYGARDENKAMPEN.NL

HAPPY GARDEN

Afhaal prijslijst
De prijzen in deze prijslijst zijn voor

het meenemen van gerechten, waarvoor
wij speciaal zijn ingericht

Speciale aanbieding
Wij hebben elke maand extra voordelige 

‘Maand-menu’s’ meer informatie hierover 
treft u aan bij onze afhaalbalie.

Alle gerechten worden geleverd in chafing-dishes waar-

Allergie
Heeft u last van een allergie? 

Laat het ons weten. 
Ons personeel kan u dan helpen met het 

maken van uw keuze!

Wisselen van gerechten in menu’s is tegen meerprijs
en uitsluitend mogelijk buiten de ‘spitsuren’.

Party & catering
Speciaal voor verenigingen of voor uw feestjes thuis!
Vanaf 15 personen bieden wij diverse mogelijkheden.

door gerechten optimaal op temperatuur blijven.
Voor informatie kunt u bellen naar: (038) 33 14 955
Uitgebreide cateringmenu’s tegen scherpe prijzen!

Veel gerechten zijn inclusief kleine witte rijst, nasi of bami.

Grote witte rijst, nasi of bami € 3,00 extra.

Wilt u deze gerechten met kleine mihoen of Chinese Bami € 3,00 extra.

Gluten

Ei

Soja

Selderij

Pinda’s

Noten

Schaaldieren

Vis

Mosterd

Melk

• Afhaalservice

• Telefonisch bestellen mogelijk

• Ruime keus uit vele specialiteiten

• Uitgebreide cateringsmogelijkheden

• Sfeervol restaurant

• Aparte zaal t.b.v. feesten en bruiloften

Legenda

Wij wensen u
smakelijk eten!

Blauwe Engel 5
8265 NL Kampen
Tel. 038 - 33 14 955

OPENINGSTIJDEN:

Maandag t/m zondag: 12.00 tot 22.00 uur
Dinsdag’s gesloten
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202

203

204

206

207

209

211

212

213

214

217

217a

220

221

221a

223

227

Tomatensoep

Kippensoep

Haaienvinnesoep

Champignonsoep

Wantansoep

Zuur-pikante soep

Kantonese voorjaarsrolletje 

(huisgemaakt medium size loempia’s)

Pangsit goreng (6 stuks)

Sate ajam (4 stokjes kipsaté met 

pindasaus)

Sate udang (4 stokjes garnalensaté 

met pindasaus)

Pisang goreng (5 stuks gebakken 

banaan)

Kerrie driehoekjes (8 stuks) 

inclusief saus

Mini loempia’s (8 stuks) inclusief saus

Diverse sauzen(o.a. pindasaus, kerrie-

saus, babi pangang saus, zoetzure saus)

Witte rijst

Patat

Kroepoek

Gefrituurde panko garnalen (4 stuks) 

inclusief saus

4,00

4,00

4,50

4,50

5,00

5,00

5,20

5,50

7,20

9,50

5,50

5,20

4,80

2,50

4,00

3,50

3,00

5,80

Soepen & Voorgerechten

210

222

224

225

226

Loempia speciaal 

Loempia babi pangang

Loempia met Indische rundvlees

Loempia met saté stokje

Loempia met ajam pangang

5,50

8,00

8,00

8,00

8,00

Maaltijd loempia’s 

234n

235n

303n

308n

304n

236n

Nasi goreng (met ei en ham)

Nasi goreng speciaal 

(nasi met kip en saté)

Nasi rames

Nasi goreng kerrie

Nasi rames speciaal

Nasi goreng extra speciaal 

(nasi met babi pangang, 

koe loe yuk & saté)

7,50

11,00

11,00

11,00

14,50

16,50

Nasi gerechten

252

246

247

248

249

253

254

257

261

264

265

337

326

Mifang goreng met varkenshaas

Mifang goreng met ossenhaas

Mifang goreng met Chinese garnalen

Mifang Singapore (met o.a garnalen, 

cha sieuw & kerrie)

Cha Sieuw (kantonese babi pangang)

Babi pangang met pikante saus

Babi ketjap

Varkenshaas met kerriesaus

Tausi Yuk (varkenshaas in zwarte 

bonensaus)

Koe loe yuk (gepaneerde varkenshaas 

balletjes)

Geroosterd spek

Wou Hong Youk (varkenshaas in een 

5-kruidensaus)

12,50

12,50

15,00

16,00

16,50

15,50

15,00

15,50

15,70

15,70

15,50

15,50

16,50

Mifang gerechten

Varkensvlees gerechten

234b

235b

303b

308b

304b

236b

Bami goreng

Bami goreng speciaal (bami met kip 

en saté)

Bami rames

Bami goreng kerrie

Bami rames speciaal

Bami goreng extra speciaal (Bami 

met babi pangang, koe loe yuk & 

saté)

7,50

11,00

11,00

11,00

14,50

16,50

Bami gerechten

inclusief nasi bami of witte rijst

266

268

269

339

342

316

Runderhaas met Chinese garnalen

Runderhaas met kerriesaus

Runderhaas met oestersaus

Ossenhaas met broccoli

Tau Sie Niu (ossenhaas in zwarte 

bonensaus)

Ossenhaas op zijn Sichuanees

20,00

17,50

17,50

17,50

19,50

19,50

Runderhaas gerechten
inclusief nasi bami of witte rijst

271

273

275

277

279

306

333

334

317

Kip als in het keizerlijke paleis

Koe loe kai (gepaneerde kip balletjes)

Ajam pangang

Chi Kai Pien 

scherpe Sichuansaus)

15,50

15,50

15,50

15,80

15,50

15,50

15,50

16,20

16,20

Kip gerechten
inclusief nasi bami of witte rijst

280

281

282

284

285

286

288

289

305

Tjap Tjoy met kip

Tjap Tjoy met runderhaas

Tjap Tjoy met Chinese garnalen

Foe Yung Hai met Chinese garnalen

Foe Yung Hai met Cha Sieuw

Tahoe met gemengde groenten

Boeddhistisch heiligmaal

Gado Gado

13,50

15,50

16,50

14,00

16,00

15,00

14,00

13,50

12,50

Groente & omelet gerechten

Vegetarische gerechten

inclusief nasi bami of witte rijst

inclusief nasi bami of witte rijst

291

292

294

297

299

344

345

Gepaneerde Chinese garnalen

Chinese garnalen in kerriesaus

Chinese garnalen met chinese 

champignons

Tau Sie Ha (Chinese garnalen in 

zwarte bonensaus)

18,50

18,00

18,00

17,50

17,50

17,50

17,50

Vis/Garnalen gerechten
inclusief nasi bami of witte rijst

331

341

346

318

319

320

323

324

330

San Kuo 

en krab in oestersaus)

Niu Yuk Tuan (pekingeend met

 zachte ossenhaasplakjes)

Chu Sian Ching (garnalen, ossenhaas 

en kip in oestersaus)

Tjong Yeng Kai (pittig gebakken 

reepjes kip)

Tjong Yeng Niu (pittig gebakken

 reepjes ossenhaas)

Tjong Yeng Ha (Chinese garnalen 

“op het droge”)

Si Tu Kai 

Si Tu Yuk (gesneden varkenshaas met 

Chinese garnalen bereidt als in 

keizerlijke paleis

18,50

18,00

18,20

17,00

18,50

20,50

15,80

16,80

18,50

Happy Garden specialiteiten
inclusief nasi bami of witte rijst

355

356

357

358 

359

350

353

329

Tipan ossenhaas

Tipan varkenshaas

Tipan kip 

Tipan garnalen

Peking-eend met ananas 

in zoet-zure saus

Peking-eend met pikante saus

18,80

18,00

18,00

16,80

19,00

17,50

16,00

16,50

Tipan gerechten

Peking-eend gerechten

inclusief nasi bami of witte rijst

inclusief nasi bami of witte rijst

Standaard met zwarte bonensaus


