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   1 KOUDE VOORGERECHTEN 

 

 a. Japanse Sashimi (met verse zalm, zalmkuit en Japanse gember en zeewier)* €  8,50 

 b. Garnalen cocktail (met Hollandse garnalen, ijsbergsla en cocktailsaus )  €  8,50 

 c. Vietnamese loempia Miss Saigon (met Garnalen en Rundvlees)    €  8,00 

 d. Thaise salade met blacktiger gamba’s       €  8,50 

 e. Kool salade met appel          €  4,50 

 f. Sushi box (MIX van sushi’s 6 stuks)      €  9,50 

 g. Maki box (Mix van maki’s 8 stuks)       €  4,50 

 h. Nigiri box (Mix van nigiri’s 6 stuks)      €  9,50 

 

 

 

 

 

    2 SOEPEN 

 

 a. Chinese tomatensoep        € 3,00 

 b. Verse champignon soep        € 4,50 

 c. Wan tan soep         €  4,50 

 d. Maïs soep met Crab        €  5,50 

   

 

 

   3 WARME VOORGERECHTEN 

 

 a. Mini loempia’s         €   3,50 

 b. Kerrie driehoekjes         €   3,50 

 c. Pisang Goreng (gebakken banaan – 4 stuks)     €   3,50 

 d. Pangsit Goreng (gefrituurde kip pasteitjes – 5 stuks)    €   4,50 

 e. Kaas soufflé          €   3,80 

 f. Kipnuggets (6 stuks)        €   3,80 

 g. Saté ajam (kip 4 stuks)        €   5,00 

 h. Saté Ossenhaas (Rund 3 stuks)       €   7,50 

 i.  Saté Oedang  (Garnalen 3 stuks)       €   8,00 

 j.  Spareribs 4 stuks          €   6,50 

 k. Gepaneerde garnalen (6 stuks)       €   6,50 

 l. Kroepoek            €   2,50 

 m. Cassave kroepoek           €   2,50 

 n. Dimsum speciaal (gestoomde garnalen, vlees pasteitje en dumplings)  €   6,50 

 o. Gesgrilde verse oesters met Tausi saus (3 stuks)      €   8,50 
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4 HOOFD GERECHTEN 

Chinese afhaalgerechten stonden jarenlang bekend als lekker veel en voor weinig geld. De eerste 

generatie Chinese restauranthouders wilden hiermee hun gastvrijheid en hartelijkheid blijken. 

Tegenwoordig is de samenleving gericht op de wensen van individuen. Met eten krijg je te maken 

met verschillende wensen zoals allergieën, Halal, vegetarisch, veganistisch, zoutvrij etc. Het is 

goed en bewust te zijn met wat je eet: het aantal calorieën, glutenvrij, zoutvrij en suikervrij gaan 

steeds vaker de maatstaaf bepalen. Daarnaast is er ook een grote groep die verlangen naar 

vroeger, gewoon lekker zonder poespas: what you see is what you get. Onderweg heeft een 

nieuwe maat voor eten opgezet, XS, S, M en L. XS staat voor extra small, S voor Small, M voor 

Medium en L natuurlijk voor large. Zo betaalt iedereen wat en hoeveel men wil eten. *Bij alle 

hoofdgerechten is inclusief nasi, bami of witte rijst.  

 

 Gerecht     XS S M L    .   
A Bami goreng      3,50   4,50   6,00 
 
B Nasi goreng      3,50   4,50   6,00 
 
C Witte rijst      2,00   3,00   3,50 
 
D Patat       3,00   4,00   5,00 
 
E Foe yong hai vegetarisch   4,00 6,00   8,00 10,00 
 
F Chinese kool met groentemix   4,00 6,00   8,00 10,00 
 
G Danging smoor     5,00 8,00 10,50 12,50 
 
H Babi pangang     5,00 8,00 10,50 12,50 
 
I Babi pangang spek    5,00 8,00 10,50 12,50  
 
J Cha siuw      5,00 8,00 10,50 12,50  
 
K King do kipfilet (Zoetzuur)   5,00 8,00 10,50 12,50  
 
L Gon bao kipfilet (Pittig)   5,00 8,00 10,50 12,50 
 
M Kipfilet met Thaise curry (Pittig)  5,00 8,00 10,50 12,50 
 
N King do Ossenhaas (Zoetzuur)  5,50 8,50 11,00 13,00  
 
O Gon bao Ossenhaas (Pittig)   5,50 8,50 11,00 13,00 
 
P Ossenhaas met Thaise curry (Pittig)  5,50 8,50 11,00 13,00 
 
Q King do Garnalen (Zoetzuur)   6,00 9,00 11,50 13,50  
 
R Gon bao Garnalen (Pittig)   6,00 9,00 11,50 13,50 
 
S Garnalen met Thaise curry (Pittig)  6,00 9,00 11,50 13,50  
 
T King do Pangafilet (Zoetzuur)   5,00 8,00 10,50 12,50 
 
U Gon bao Pangafilet (Pittig)   5,00 8,00 10,50 12,50 
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5. Specialiteiten HOOFDGERECHTEN 

 

 

 

 

 

a. Babipangang Onderweg € 19,50 

Met Babipangang, Babi spek en Cha siuw  

  

b. Nasi Onderweg € 15,50 

Nasi goreng met Babipangang, Foeyonghai, Gepaneerde garnalen en saté  

  

c. Bami Onderweg  € 15,50 

Nasi goreng met Babipangang, Foeyonghai, Gepaneerde garnalen en saté  

  

d. Pekingeend met Thaise curry  € 18,50 

  

  

e. Pekingeend met Ketjapsaus € 18,50 

  

f. Koreaanse Ossehaas  € 18,50 

Gegrilde ossenhaas met koreanse barbicuesaus  

  

g. Gegrilde Ossehaas € 18,50 

Gegrilde Ossehaas met champignons en uien  

  

h. Gegrilde Ribeye € 18,50 

Gegrilde ribeye met Tijm en groene asperges 

 
 

i. Tipan Zamfilet € 18,50 

Zalmfilet met oestersaus 

 
 

j. Tipan slibtong (3 stuks) € 18,50 

Chinese garnalen met knoflook en peper 

 
 

k. Tipan Chinese garnalen € 18,50 

Gegrilde Chinese garnalen met knoflook  
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Afhaal bij Onderweg tot en met 6 april 

Bestellen gebeurt via telefoon of via de website. Via de website kunt u de bestelling 

plaatsen via het reserveringsformulier. Hierbij zijn de tijdsstip en datum van belang, 

waarbij je in de “opmerkingen” uw bestelling kunt plaatsen. Vervolgens krijgt u een 

bevestiging van ons met de betalingsmogelijkheden.  

 

Bij Pin/Bank overmaken 

Het liefst hebben we dat u via de bank overmaakt en dan kunt u de gerechten bij ons 

komen ophalen. Wanneer u gearriveerd bent met de auto, dan kunt u het restaurant 

bellen dat u aanwezig bent. Als u 

 

Bij contant betaling 

Als u contant wilt betalen, dan rijdt u naar het restaurant waarbij degene die achter de 

kassa staat . Als u  

 

Tikkie 

Wanneer je met Tikkie wilt betalen, dan geeft u uw mobiele telefoonnummer en dan 

versturen wij de Tikkie link via SMS/WhatsApp. Als u het bericht heeft ontvangen dan 

kunt u via de link de stappen volgen om het bedrag over te maken via Mobiel Bankieren 

(ING, Rabobank, ABN Amro, etc.). Als wij de betalingsbevesting hebben ontvangen, dan 

kunt u het gericht ophalen.   

 

 

Contactloos Afhaal bij Onderweg (t/m 6 april) 

 

U kunt afhaal bestellen via onze email: info@onderweg-almere.nl 

- U geeft uw bestelling met Naam, telefoonnummer, datum en tijd door 

a. Wij bevestigen uw mail met het totale bedrag wat u kan overmaken via tikkie of 

per bank; 

- Wanneer u bij het restaurant bent, dan belt u naar ons dat u er bent; 

- Wij bellen naar u terug als afhaal klaar is; 

- U haalt deze gerechten op voor de ingang. 

- B. bij contante betaling, belt u als u eraan komt; 

- Wij geven het totale bedrag aan u door; 

- U geeft u geld in onze geld 
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