Rijsttafels						
Rijsttafel voor 2 personen			 56
Babi pangang, tjap tjoy, gebakken garnalen,
ajam pangang, saté en kroepoek, nasi,
rijst of bami
Rijsttafel voor 3 personen			 84
Babi pangang, tjap tjoy, gebakken garnalen,
ajam pangang, koe lu yuk, saté en kroepoek,
nasi, rijst of bami
Rijsttafel voor 4 personen			 112
Babi pangang, tjap tjoy, gebakken garnalen,
ajam pangang, koe lu yuk, saté, kroepoek en
mifang, nasi, rijst of bami

Bijgerechten					
Mifang i.p.v. rijst, nasi of bami			
4
Extra rijst, nasi of bami				4
Kroepoek					4
Emping						4
Cassave					4
Huisgemaakte sambal				7.5
Satésaus, ketjapsaus, babi pangangsaus, etc. 4
			

Afhalen						
afhaalmenu
Weekenddagen tussen 16:00 - 19:00 uur.
Werkdagen tussen 12:00 - 14:00 uur en
tussen 16:00 - 19:00 uur.
Bestel telefonisch of ter plaatse.

Bezorgen						
Dagelijks tussen 17:00 - 19:00 uur. Zowel thuis
als op het werk, m.u.v. nationale feestdagen.
Bestel telefonisch tussen 16:00 - 18:30 uur.
Bezorging vanaf €50,00 gratis, binnen een straal
van 5 km vanaf het restaurant. Bij bestellingen onder
de €50,00 rekenen we €6,00 bezorgkosten.
Bezorgtijden in overleg ivm planning van de rijroute.
Betalen kan met VISA, Mastercard, Maestro of via een
Rabobank betaalverzoek. Géén contanten betaling,
ivm veiligheid voor onze bezorgers.

							

T 040 211 75 57
A Leenderweg 86
5615 AB Eindhoven
W meiwaheindhoven.nl

Soepen

					

Kippensoep					5.5
Tomatensoep					5.5
Groentesoep					5.5
Wontonsoep met vlees				8.5
Wontonsoep met garnalen			 9.5
Hot & sour soep				8.5

Broccoli (non-vegan oestersaus)		 15
Ma po tofu*					18
Taugé*						15
Gestoomde seizoensgroenten* 		15
Gado gado*					16
Foe yong hai 2.0 (spicy omelet met bosui,
sriracha, taugé en sesam)			 16
Seizoensgebonden gerechten			
Dagprijs

Voorgerechten					

Varkensvlees					

Chinese loempia’s (2 st.)			 6
Loempia speciaal				6
Saté ajam					8
Saté babi					8
Ha kau						8.5
Sieuw mai					8.5
Pangsit garnalen				8.5
Ossenhaas-spiezen (2 st.)			 11
Gamba trio					16.5

Babi pangang					18.5
Babi ketjap					18.5
Fo nam (buikspek)				18.5
Iberico char sieuw				20
Varkenshaas in peper/gembersaus		
19
Varkenshaas in zwarte bonensaus		 19
Aubergine met gehakt				19

Nasi/bami						
Nasi/bami goreng				8
Nasi/bami Mei Wah speciaal
(met babi pangang, foe yong hai,
koe lu yuk, saté en kip boemboebali)		
23
Bamisoep (kippenbouillon met wonton,
garnalen, kipfilet en pak-choi)			
18

Mifang						
Mifang goreng					14.5
Mifang goreng met kip				15.5
Mifang goreng met garnalen			
20
Mifang Singapore (spicy curry mifang
met garnalen en char sieuw)			
20
Mifang Mei Wah speciaal
(met babi pangang, foe yong hai,
koe lu yuk, saté en kip boemboebali)		
24

Groente						
Tjap tjoy met vlees en kip			 15.5
Tjap tjoy met kip				15.5
Tjap tjoy met garnalen				20.5
Seizoensgroenten (op bouillonbasis)		
15

Vegetarisch en vegan*				
Chinese loempia’s (2st)				6
Tofu 5-spices*					9
Lee soto (gebakken rijst met paddenstoelen)* 16
Pak-choi*					16

Rundvlees						
Ossenhaas in zwarte bonensaus		 28
Ossenhaas in zwarte pepersaus		 28
Ossenhaas in tomatensaus			
28
Ossenhaas met broccoli			 28
Ossenhaas kung po				28

Gevogelte						
Ajam pangang					16
Ajam smor					16
Kipfilet in ketjap				18.5
Kipfilet in tomatensaus				18.5
Kipfilet met seizoensgroenten
en cashewnoten				18.5
Kip kung po					18.5
Kip Kerkhoff					18.5
Foe yong hai met kipfilet			 16
Pekingeend-borst met hoisinsaus		 24

Garnalen						
Gebakken garnalen (8 st.)			 27
Parelgarnalen (8 st.)				27
Garnalen zoetzuur				27
Garnalen met zwarte bonen			
27
Garnalen met seizoensgroenten		 27
Garnalen in verse knoflook			 27
Garnalen in tomatensaus			 27
Foe yong hai met garnalen			 21.5

							

z.o.z. voor meer gerechten

