YOUR WHOLESALER IN FOOD & BEVERAGES

Loempia ‘s

Wakadori

Garnalen met een krokant
aardappeljasje.

Gepaneerde kippendij.
Te serveren met verschillende
sauzen en toepassingen.

910201

909202
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Mini Loempia’s van
rijstpapier

Nobashi garnalen

Met verschillende vullingen:

Smaakvol gepaneerde garnalen.

Varkensvlees en groenten 904101
Kip en groenten 904102
Varkensvlees, krab en groenten 904103
Kip, garnalen en groenten 904122

910101

Samosa
Krokante driehoekjes gevuld met
kip- of rundvlees en groenten.
907202 & 907203 & 907225

Garnalen beignets
Gestoomde garnalen in dun
smaakvol krokant jasje.
910301

Mini
garnalenpastei
Gefrituurde pastei met garnalen
en shiitake vulling
903111

Gyoza kip

Gebakken Ha kau

Japanse dumpling met kip en
groenten vulling.

Krokante garnalen dumpling.
Deze kunnen ook gestoomd
worden.

908101

901303

Driekleurige
dumpling

Funko zeevruchten
Gestoomde halve maanvormige
dumpling met zeevruchten.

Een kleurige gestoomde
dumpling met garnalen en
shiitakevulling.

903101

20051

Ha kau
Roos
Gestoomde garnalen in
roosvormige dumpling.
901133

Ha kau
Gestoomde garnalen in
schelpvormige dumpling.
901124 & 901105

Gyoza garnalen
en bieslook
Japanse dumpling met garnalen
bieslook vulling.
908123

Garnalen
gewikkeld in
aardappelslierten
aardappelslierte
n

Yakitori
Heerlijk malse stukjes
kippenvlees met een milde
Yakitorisaus.

Garnalen met een krokant

909301

aardappeljasje.
910201

Garnalenkoekje
op suikerriet

Viskoekje op sereh
Heerlijk viskoekje dat gefrituurd
of gegrild kan worden.

Heerlijk garnalenkoekje op
suikerrietstengel.

9061122

906109

Garnalenkrabscharen
Heerlijk garnalen-krabkoekje op
krabschaartje.
906111

Sui Mai
garnalen
Chinese garnalen dumpling.
Kan gefrituurd of gestoomd
worden.
902105

Kara Age
Krokante smaakvolle
kippenstukjes. Heerlijk met
verschillende sauzen.
909101

Sojabonen
(Edamame)
Deze jonge sojabonen in 4%
zout water koken en direct te
serveren. Men kan de bonen ook
serveren met zout, als ze niet in
zout water zijn gekookt.
709004

Zeewier salade
(Wakame)

Vietnamese
Sponscake

Gemarineerde salade van
verschillende soorten zeewier.

Romige sponscake met kokos en
pandansmaak.

709403

916105

Gefrituurde
sesambal met zoete
vulling:
Rode bonen vulling 916212
Zoete aardappel vulling 916213
Mungbonen vulling 916211

Gestoomde cakejes
met zoete vulling:
Kan je stomen of frituren:
Romige custard vulling 913105
Taro vulling 913106
Zwarte sesam vulling 913107
Rode bonen vulling 913108
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Informeer ook naar onze andere overheerlijke Aziatische producten

Sauzen
& Pasta

Rijst &
Deegwaren

Bamisoepen

Noedels &
Vermicelli

Groenten

Fruit

Kant & klaar
producten

Vlees

Vis

Dranken

Koek
& Snoep

Chips
& Snacks

Dessert

Non food

Kruiden,
Specerijen
& Olién

DELICIOUS ASIAN TAPAS
Volgens traditioneel recept bereid.
Exclusief geselecteerd op smaak en kwaliteit.
Direct eetklaar, dus eenvoudig en snel te bereiden.

Ontdek nu ook de heerlijke smaak sensaties van onze Asian Tapas!

Nguyen Oriental Foods
Handelsweg 10
4879 AJ Etten-Leur
The Netherlands
Telephone
Fax		
E-mail		
Web		

+31 (0)76 50 10 878
+31 (0)76 50 33 606
info@nofnl.com
www.nguyenorientalfoods.com

