CREATE YOUR OWN wokmeal
RIJSTMAALTIJD € 5.95

STAP 1

BASIS

Gestoomde rijst		
Gebakken rijst (met ei)
Rijst apart inpakken +€0,50

Noodlemaaltijd € 6.45

CREATE YOUR OWN

Smoothieswokmeal
& SAPPEN

zonder basis € 5.95

Udon noodles
Ramen noodles
Chinese noodles

Zonder rijst
of noodles met een
6e groente erbij

Matcha tropical smoothie
€4,50
Matcha groene thee, ananas, kokoswater, gember en banaan
Blueberry smoothie		
€ 3,95
Blauwe bosbessen, banaan en yoghurt						
Strawberry coco smoothie
€ 3,95
Aardbeien, kokosmelk en sinaasappelsap						

STAP 2

VLEES / VIS
OF VEGA

STAP 3

SAUS

STAP 4

KIES 5
SOORTEN
GROENTEN

STAP 5
KIES JE
TOPPING

Vegetarisch (6 groenten)
Tofu
Kipfilet 110g
+0,75
Visfilet 110g
+0,75

Red Hot Chilli
Tokyo Teriyaki
Dutch Saté
Bombay Curry
Smelly Garlic
Crazy Kongpao
Peking Pangpang
Shanghai Sweet & Sour
Panda Oester
Extra saus
+€0,75

Champignon
Komkommer
Ui
Courgette
Paksoi
Taugé

Bosui
		
Gebakken ui		
Cashewnoten 		

Beef 110g 				+€1,25
Garnalen 8st 			
+€1,75
Extra 65g vis, kip, beef of tofu 		
+€1,50
Extra garnalen 4st 			
+€1,50

Rasberry banana smoothie
€ 3,95
Framboos, banaan, sinaasappelsap, citroensap en yoghurt
Verse jus d’orange		

€ 3,50

Als u een allergie
heeft meld het ons

Al onze gerechten kunnen sporen bevatten van:
Pinda’s

Soja

Vegetarisch

Vis

Noten

Sesamzaad

Selderij

Melk

Mosterd

Weekdieren

Schaaldieren

Ei

Niet geschikt voor
zwangere vrouwen

Gluten

Spitskool
Broccoli
Wortel
Boontjes
Ananas
Maiskolfjes

+ €0.50
+ €0.50
+ €1.00

Paprika
Prei
Shiitake 		
Extra groente

+€0,50
+€1,00

Pinda’s			+ €0.50
Sesam			+ €0.50
Verse Spaanse pepers
+ €0.50

basis portie 737ml | large portie 920ml + € 1.50

Hot

Extra Hot

Super Hot

HUNGRY?

Koude & Warme

Order the easy way

DRANKEN

order online

Koffie of thee				

€ 1,95

Iced Latte Machiato			
Plus topping keuze uit vanille, caramel of hazelnoot

€ 2,95
+0,50

Iced matcha latte 				
		
Cola / cola light 				
sinas / 7up					
Fuze tea sparkling 			
Fuze tea green				
Spa blauw / rood 				
cassis 					
appelsap 					
AA drink					
Red bull					
Heineken		

€ 3,50

Volg ons op Social media

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,95
€ 2,50

Bestel via onze
app of website

en ontvang gratis
een blikje fris
EETSMAKELIJK!

/wokmeleeuwarden

AFHAAL
KAART
bestel direct via

WWW.WOKME.NL
STATIONSWEG 30 | 8911 AJ LEEUWARDEN | 058-3011251

SIDEDISHES
Chicken saté 							€ 4,95
3 stokjes gegrilde kipsaté met pindasaus en gebakken ui als topping				
		
Mini loempia’s met chillisaus 					
€ 2,95
8 vegetarische mini loempias gevuld met groenten					
Kip loempia’s 3st							€ 3,50
Edamame 								€ 3,50
Gekookte soya boontjes 		
				
Tempura Shrimps met chilli saus				
€ 5,95
4 gefrituurde garnalen met een krokant laagje				
Kroepoek								€ 2,95
Saté saus 100ml							€ 2,00
Zoetzure saus 100ml						€ 2,00
Sriracha chilli sauspotje 136ml				
€ 3,50
Kikoman soya sauspotje 150ml					
€ 4,95

SALADS
Wakame salade							€ 3,95
Gemarineerde zeewier, komkommer, cherrytomaatjes,
verse ijsbergsla met een frisse sla dressing 					
Side salad								€ 2,50
Frisse kleine salade met komkommer, cherrytomaatjes,
mais, ijsbergsla en een naturel dressing
					
Smoked Chicken Salade						€ 4,95
Gerookte kipfilet met komkommer, cherrytomaatjes,
mais, verse ijsbergsla met een honing-mosterd dressing					
		
Thai Shrimp salade						€ 5,95
Gegrilde garnalen met komkommer, rode ui, verse ijsbergsla,
rode pepertjes en rucola met een heerlijke rode Thaise dressing
			
			
Thai Beef salade							€ 5,95
Gegrilde beef met komkommer, rode ui, verse ijsbergsla,
rode pepertjes en rucola met een heerlijke rode Thaise dressing

WOKSPECIALS

WOKMENU’S
Family deal (4P)

Sticky Udon Teriyaki
Udon noodles met kipfilet
en extra beef, Tokyo Teriyaki
saus, prei, wortel, ui, paprika,
courgette en bosui als topping
€ 9,20

€ 39,95

Curry
Boost Meal
Gestoomde rijst met kipfilet
en extra kip, Bombay Curry
saus, champignons, broccoli,
wortel, mais, taugé en pinda’s
als topping
€ 8,70

Chinese hot & spicy
ramen noodles
Chinese noodles met garnalen
en extra kip, Red Hot Chilli
saus, paprika, paksoi, taugé, ui,
shiitake en cashewnoten
als topping
€ 10,95

Pangpang
Ramen noodles		
Ramen noodles met kipfilet
en extra beef, Peking Pangpang
saus, wortel, courgette,
spitskool, paprika, boontjes
en gebakken ui als topping
€ 9,20

Chicken saté 3st
Mini loempia’s
3 large wokmeals:
1x large gebakken rijst
met kipfilet en een licht pittige
Peking Pangpang saus, wortel,
komkommer, broccoli, paprika,
boontjes en als topping gebakken ui
			
1x large chinese noodles
met kipfilet en een licht pittige
Smelly Garlic saus, paksoi, taugé,
paprika, shiitake, spitskool en als
topping sesam
1x large gestoomde rijst
met beef en Tokyo Teriyaki saus,
broccoli, boontjes, ui, courgette,
mais en als topping pinda’s

Crazy Fried Rice
Gebakken rijst met beef en
extra garnalen en Crazy
Kongpao saus, champignons,
broccoli, boontjes, ananas,
komkommer en pinda’s
als topping
€ 9,20

2x kroepoek
3 taartjes naar keuze:

Lemon Meringue, NY Cheesecake,
Carrot cake, Chocolate Fudge
of Red Velvet

Wok me & YOU
€ 19,95

Chicken saté 2 stokjes
2 wokmeals:

1x ramen
met beef en Tokyo Teriyaki saus, prei, taugé,
paprika, courgette en komkommer met
sesam als topping
1x Gebakken rijst
met kipfilet en Dutch Saté saus, wortel,
champignons, ui, broccoli, mais en
gebakken ui als topping

Smoked chicken salade
Kroepoek

Wok me & YOU
Deluxe
€ 29,95

Tempura garnalen 4st
met chilli saus
Chicken saté 3 stokjes
2 wokmeals:
1x Chinese noodles
met garnalen en Red Hot Chilli saus,
paksoi, taugé, ui, shiitake, broccoli
en cashewnoten als topping
1x Udon noodles
met beef en Tokyo Teriyaki saus, ui,
courgette, paprika, broccoli, boontjes
en gebakken ui als topping

2 taartjes naar keuze:

Japanse Smelly
Ramen noodles
Ramen noodles met
garnalen en extra kipfilet
met Smelly Garlic, taugé,
ui, broccoli, prei, paksoi en
cashewnoten als topping
€ 10,70

Spicy menu (2p)
€ 24,95

Portie mini loempia’s 8st
2 wokmeals:
Royal Dutch meal
Gebakken rijst met kipfilet
en extra beef, Dutch Saté
saus, broccoli, mais,
komkommer, wortel,
spitskool en gebakken ui
als topping
€ 8,70

1x Gebakken rijst
met beef en Peking Pangpang saus,
ui, wortel, champignons, komkommer,
prei en pinda’s als topping
1x Udon noodles
met kipfilet en Crazy Kongpao saus,
paprika, courgette, taugé, paksoi,
boontjes en gebakken ui als topping

Thai Beef Salade
Kroepoek

Lemon Meringue, NY cheesecake,
Carrot cake, Chocolate Fudge
of Red Velvet

DESSERTS

Verschillende soorten
taartjes vanaf €3,50

(Chocolate Fudge cake, NY Cheesecake,
Carrot cake, Lemon Meringue cake,
Red Velvet cake)

Ben & Jerrys ijs 150ml € 3,95
(Chunky Monkey, Strawberry Cheesecake,
Chocolate Fudge brownie,
Caramel chew chew)

