
NI HAO GASTENKAART
Spaar nu gratis voor korting op uw diner 

MEENEEMPRIJSLIJST

050 - 526 20 71

Openingstijden meeneembalie*:
Dagelijks van 16.30 t/m 20.30 uur

* buiten deze tijden kunt u terecht bij de receptie (via hoofdingang)

Paviljoenlaan 3
9727 KE Groningen

Kom bij één van onze restaurants meenemen, lunchen of dineren 
en spaar per besteding 5% die u later kunt inleveren voor korting.  

Kijk voor meer info en gebruik op onze internetsite. 

NI HAO Wok & NI HAO Fusion
“All you can eat”

Gedempte Kattendiep 122, 9711 PV Groningen

Telefoon 050-318 14 00 / Fax 050- 313 11 37
www.nihaorestaurants.com/kattendiep@nihaorestaurants.com

NI HAO Stadsparkpaviljoen
Vergaderen, lunch en luxe dinerbuffetten

Paviljoenlaan 3, 9727 KE Groningen

Telefoon 050-526 20 71 / Fax 050-527 8151
www.nihaorestaurants.com/stadspark@nihaorestaurants.com

Stadsparkpaviljoen

NI HAO Trading & Interiors
Restaurant- en hotelinrichting

Handelsweg 22, 9482 WE Tynaarlo

Telefoon 0592-58 00 35 / Fax 0592-58 09 97
www.nihaogroup.com/info@nihaogroup.com

Alstublieft! Dit is de uitgebreide afhaallijst van 
NI HAO Stadsparkpaviljoen. 

U zult lang moeten zoeken naar een oosters 
restaurant met zoveel meeneem mogelijkheden die 

nog van hoog culinair niveau zijn ook. 
Alle smulgerechten op deze lijst worden bereid door 
ervaren topkoks uit China. Dus: "NI HAO-kwaliteit" 
voor een prettig prijsje. Een ander groot voordeel:
bij NI HAO Stadsparkpaviljoen kunt u altijd uw auto 

(gratis!) kwijt. 
Voor straks: eet u smakelijk!

COMBINATIES VOOR 2 PERSONEN
(incl. grote nasi of bami of pandan rijst, met grote mifang € 4,00 extra)
394A Babi pangang, foe yong hai en tjap tjoy  €  13,00
394B Babi pangang, saté en tjap tjoy   €  13,00
394C Babi pangang, saté en foe yong hai   €  13,00
394D Babi pangang, tja siew en koe lo yuk   €  13,00
394E Babi pangang, saté en koe lo yuk   €  13,00
394F Babi pangang, tjap tjoy en kip in kerriesaus €  13,00
394G Babi pangang, foe yong hai en koe lo yuk €  13,00
394H Foe yong hai, tjap tjoy en gado gado  €  13,00
394I Foe yong hai, tjap tjoy en saté   €  13,00

BIJGERECHTEN
395 Saus (saté, babi pangang, ketjap, kerrie)  € 2,00
396 Pandanrijst    €  2,50
397 Patat met mayonaise    €  2,50
398 Atjar    €  1,50

RIJSTTAFEL “NI HAO”
Minimaal 2 personen   € 18,80 p.p.

Mix van 4 gebakken hapjes
********

Wan tan soep
********

Kipfilet in oestersaus
Visfilet in zoetzure chilisaus

Runderhaas in licht pikante saus
Gesauteerde groenten met paddestoelen en tofoe*

Nasi, bami of pandan rijst naar keuze
********
Kroepoek

MAANDMENU
voor 2 personen   € 19,00
Dit maandelijks wisselend menu bestaat uit een voorgerecht en 
vier hoofgerechten en naar keuze grote nasi, bami of 
pandanrijst. Het menu is ruim voldoende voor twee personen.
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VOORGERECHTEN    
301 Voorjaarsrolletjes (kip, 4 stuks)   €  4,00 
302 Mini loempia’s (10 stuks)    €  3,50 
303 Kerrie driehoek (10 stuks)    €  3,50 
304 Krokante garnalen (4 stuks)   €  6,00 
305 Kipsaté (4 stokjes)   €  5,00 
306 Kipsalade met pikante dressing   €  5,50 
307 Zalmsalade met pikante dressing   €  6,50 
308 Ossenhaassalade in pikante dressing   €  7,00 
309 Combinatie van 4 gebakken hapjes   €  5,00 
310 Pisang Goreng (gebakken banaan, 6 stuks)  €  3,50 
311 Pangsit Goreng (vlees in deegvel, 8 stuks) €  4,00 
312 Kroepoek (Cassave  of Naturel)   €  2,50
 

SOEPEN
313 Tomatensoep   €  3,00 
314 Kippensoep   €  3,00 
315 Zuur-pikante soep    €  3,50 
316 Wan tan soep   €  4,50 
317 Eendenfilet soep   €  4,50 
318 Groentesoep    €  3,00 
319 Haaivinnensoep   €  3,50 
320 Zeebanketsoep   €  6,00 

VLEESGERECHTEN    
(incl. pandan rijst, met nasi/bami €1,00 extra en mifang € 2,50 extra) 
321 Kleine Babi Pangang   €  8,50 
322 Babi Pangang   €  11,50 
323 Tja Siew (geroosterde varkensfilet)   €  12,50 
324 Koe Lo Yuk (varkensfilet in zoetzure saus) €  12,50 
325 Spareribs    €  12,00 
326 Babi  Ketjap   €  12,00 
327 Babi Pangang Spek   €  12,50 
328 Varkensfilet in knoflooksaus   €  12,00 
329 Varkensfilet in kerriesaus   €  12,00 
330 Varkensfilet in licht pikante saus   €  12,00 
331 Runderhaas met vruchten in zoetzure saus €  15,50 
332 Runderhaas met shiitake in oestersaus  €  15,50 
333 Runderhaas in zwarte bonensaus   €  15,50 
334 Runderhaas in licht pikante saus   €  15,50 
335 Runderhaas in zwarte pepersaus   €  16,00

VLEESGERECHTEN (vervolg)    
336 Runderhaas in kerriesaus   €  15,50 
337 Runderhaas met shiitake in zuur-pikante saus €  16,50 
338 Lamszadel gesauteerd met prei en bamoe €  17,00 
339 Lamszadel in licht pikante saus   €  17,00 
340 “Happy Family”: combinatie runderhaas,  €  17,50
 varkensvlees, kip, garnalen en groenten   
   

GEVOGELTE    
(incl. pandan rijst, met nasi/bami €1,00 extra en mifang €2,50 extra) 
341 Kipfilet met vruchten in zoetzure saus   €  12,50 
342 Kipfilet met shiitake in oestersaus   € 12,50 
343 Kipfilet in knoflooksaus   €  12,50 
344 Kipfilet in zwarte bonensaus   €  12,50 
345 Kipfilet in licht pikante saus   €  12,50 
346 Kipfilet in kerriesaus   €  12,50 
347 Kipfilet in ketjapsaus   €  12,50 
348 Kipfilet met cashewnoten en pepers   €  14,00
 in pikante saus  
349 Eendenfilet met vruchten in zoetzure saus €  16,50 
350 Eendenfilet met shiitake in oestersaus   €  16,50 
351 Eendenfilet in licht pikante saus   €  16,50 
352 Geroosterde peking eend   €  17,00 
    

ZEEBANKET    
(incl. pandan rijst, met nasi/bami €1,00 extra en mifang €2,50 extra) 
353 Gebakken zalm met saus naar keuze   €  17,50 
354 Krokant gebakken garnalen met zwarte peper €  16,50 
355 Garnalen met vruchten in zoetzure saus  €  16,00 
356 Garnalen met shiitake in oestersaus   €  16,00 
357 Garnalen in knoflooksaus   €  16,00 
358 Garnalen in licht pikante saus   €  16,00 
359 Garnalen in kerriesaus   €  16,00 
360 Garnalen met cashewnoten in pikante saus €  16,50 
361 Gebakken visfilet met zoetzure chilisaus  €  14,50 
362 Zeebanket in pikante saus   €  18,00

 = vegetarisch 

GROENTEN EN EIERGERECHTEN  
(incl. pandan rijst, met nasi/bami €1,00 extra en mifang €2,50 extra) 
363 Gado Gado    € 8,50 
364 Tjap tjoy    € 8,50 
365 Tjap tjoy met varkensvlees   € 9,50 
366 Tjap tjoy met kipfilet   € 9,50 
367 Tjap Tjoy met runderhaas   €  12,50 
368 Tjap tjoy met garnalen   €  13,00 
369 Roergebakken groenten met paddestoelen €  11,50
 en tofoe 
370 Foe yong Hai    €  8,50 
371 Foe Yong Hai met varkensvlees   €  9,00 
372 Foe Yong Hai met kipfilet   €  9,00 
373 Foe Yong Hai met runderhaas   €  12,50 
374 Foe Yong Hai met garnalen   €  13,00 
375 Tofoe met shiitake in oestersaus    €  10,00 
376 Tofoe met gehakt in licht pikante saus   €  10,00 
377 Tofoe met groenten in licht pikante saus  €  10,00 
378 Haricots verts*   €  12,00 
    

NASI, BAMI EN MIFANGGERECHTEN 
379 Nasi of bami goreng   €  5,00 
380 Nasi of bami goreng speciaal   €  9,50 
 (2 voorjaarsrolletjes, 2 saté en 2 gebakken banaan) 
381 Nasi of bami goreng met varkensfilet en groenten€  9,00 
382 Nasi of bami goreng met kipfilet en groenten €  9,00 
383 Nasi of bami goreng met runderhaas en groenten €  12,50 
384 Nasi of bami goreng met garnalen en groenten €  13,00 
385 Nasi of bami goreng met runderhaas, kipfilet, €  13,00 
 garnalen en groenten
386 Kantonese nasi of bami met varkensfilet, kipfilet, €  13,00
 garnalen en groenten
387 Mifang Goreng    €  9,50 
388 Mifang goreng met varkensfilet en groenten €  10,00 
389 Mifang goreng met kipfilet en groenten  €  10,00 
390 Mifang goreng met runderhaas en groenten €  12,50 
391 Mifang met garnalen en groenten   €  13,00 
392 Mifang “Singapore” met varkensfilet, garnalen, €  13,00
 en groenten (pikant)    
393 Thaise bami met garnalen, kip, varkensvlees en €  13,00 
 groenten


