
Afhaalprijzen
Soepen

 1 Kippensoep  €	 4,25
 2 Tomatensoep  € 4,25
 3 Haaievinnensoep  € 4,25
 5 Champignonsoep  €	 5,00
 6 Soto ayam  €	 5,00
  (Indonesische kippensoep)

 8 Wan Tan soep  €	 6,25
  (Vleespasteitje met seizoengroenten in bouillon)

 9 Zse Tsjwan soep  €	 6,25
  (Gebonden pittige soep)

 10 Pom Lai soep  €	 6,25
  (Gebonden soep met kippenvlees, garnaal en groenten)

 11 Vissoep  €	 7,25
  (Gebonden soep van div. soorten vis)

 12 Sui Kau Thong  €	 7,25
  (Garnalenpasteitjes met seizoengroenten in bouillon)

Speciaal aanbevolen
 S1 Ko Lo Tao Hoe  € 14,25
  (Licht gepaneerd tao hoe in zoet-zure saus)

 S2 Tsiew Im Tao Hoe  € 14,25
  (Licht gepaneerd tao hoe met knoflook en spaanse pepers)

 S3 Tsiew Im Kai  € 14,50
  (Kipfilet met knoflook en spaanse pepers)

 S4 Peking Kip  € 17,50
  (Krokant geroosterd kip met hoisin saus)

 S5 Tao Hoe Po  € 19,00
  (Tao hoe, garnalen, varkensvlees, kipfilet en

  groenten in oestersaus)

 S6 Franchend Racks Speciaal  € 21,00
  (Lamsracks met knoflook en spaanse pepers)

 S7 Thi Pan  € 18,50
  (Ossenhaas, varkensvlees en kipfilet in tomatensaus of

  zwarte bonensaus)

 S8 Thi Pan Sam sin  € 24,00
  (Vis, garnalen en cocquilles in oestersaus of pikante saus)

Voor- en bijgerechten
 13 Kroepoek  €	 3,25
 14 Mini loempia (6 stuks)  €	 3,25
 15 Loempia speciaal  €	 5,00
 16 Pangsit goreng  €	 4,50
  (Gebakken kip wan tan 4 stuks)

 17 Pisang goreng  €	 4,50
  (Gebakken bananen 4 stuks)

 18 Cha Sieuw Mai  €	 6,00
  (Gebakken vleespasteitjes 4 stuks)

 21 Saté ayam (Kipsaté, 4 stokjes)  €	 6,50
21a Singapore Saté (Kipsaté, 4 stokjes) €	 9,25
  (kip saté met authentieke pikante pindasaus)

 22 Saté babi (Varkenssaté, 4 stokjes) €	 7,00
22a Saté kambing (Lamssaté, 4 stokjes) €	 9,50
 23 Saté oedang (4 stokjes)  €	11,25
  (Garnalensaté met pikante pindasaus)

Nasi en bami gerechten
 40 Nasi of bami goreng met vlees en ei €	 6,50
 41 Nasi of bami goreng speciaal  €	10,25
  (met kip en een stokje saté)

 42 Nasi of bami goreng met saté (3 stokjes) €	10,25
 44 Nasi of bami goreng  €	11,25
  met gesneden kip en gemengde groenten
 45 Nasi of bami goreng  €	11,25
  met gesneden varkenshaas en gemengde groenten
 47 Nasi of bami goreng  € 12,50
  met gesneden ossenhaas en gemengde groenten
 48 Nasi of bami goreng  € 15,75
  met een stokje saté, Foo Yong Hai en babi pangang
 49 Nasi of bami goreng  € 15,75
  met een stokje saté, Ko Lo Yok en babi pangang
 50 Nasi of bami goreng  € 15,75
  met een stokje saté, kip en babi pangang
 51 Nasi of bami goreng  € 16,75
  met een stokje saté, Tjap Tjoy en babi pangang
 52 Nasi of bami goreng  € 16,75
  met een stokje saté, garnalen en babi pangang
 53 Chow Fang of Chow mein (Yang Chow) € 14,25
  Nasi of chinese bami met gesneden varkenshaas,

  kipfilet, garnaaltjes en gemengde groenten

 54 Nasi of bami goreng  € 16,00
  met garnalen en gemengde groenten
 55 Nasi of bami goreng Pom Lai  € 16,75
  (Met een stokje saté, Ko Lo Yok, babi pangang,

  kip en garnalen)

Vleesgerechten
 56 Gegrild spek  € 15,50
 57 Babi pangang  € 14,50
 59 Cha Siu  € 15,50
  (Gemarineerd geroosterd varkensvlees)

 60 Sam Kwat  € 14,50
  (Gemalen varkensvlees, kip en garnalen

  met Chinese kastanjes in een gezoete, pikante saus)

 61 Varkenshaas met champignons  € 13,75
 62 Varkenshaas met kerrysaus  € 13,75
 63 Varkenshaas met asperges  € 13,75
 64 Varkenshaas met licht pikante saus € 13,75
 66 Varkenshaas met taugé  € 13,75
 67 Varkenshaas met tomatensaus  € 13,75
 68 Ko Lo Yok  € 13,75
  (Gepaneerde varkenshaas in zoet-zure saus)

 69 Varkenshaas met knoflook in chilisaus  € 14,50
 70 Varkenshaas met chinese champignons € 14,50
 71 Pei Kwat   € 14,50
  (Licht gepaneerd varkensvlees met ketjapsaus)

 72 Chow Sam Sie   € 14,50
  (Gesneden reepjes varkenshaas, wortel en komkommer

  in een gekruide licht pikante saus)

 73 Lak Sa Yok   € 14,50
  (Varkenshaas in hete saus)

Mihoen gerechten
 25 Mihoen goreng  €	10,75
 26 Mihoen goreng speciaal  € 11,75
 27 Mihoen goreng met babi pangang € 13,50
  (Portie mihoen met boven op een stukje babi pangang)

 28 Mihoen goreng met garnalen  € 16,00
 29 Mihoen goreng  € 14,25
  (Met kerry garnaaltjes en gesneden Cha Siu)

 30 Mihoen goreng Pom Lai  € 19,25
  (Met een stokje saté, Ko Lo Yuk, garnalen, kip en babi pangang)

Omelet- en groenten gerechten
 32 Foo Yong Hai  €	11,25
 33 Foo Yong Hai speciaal met kip  € 12,25
 34 Foo Yong Hai met garnalen  € 17,50
 36 Tjap Tjoy  € 12,75
 37 Tjap Tjoy speciaal met kip  € 14,00
 38 Tjap Tjoy met ossenhaas  € 15,50
38a Tjap Tjoy met garnalen  € 17,50

Kip gerechten
 74 Kip met kerrysaus  € 13,75
 75 Kip met tomatensaus  € 13,75
 76 Kip met champignons  € 13,75
 77a Kip met taugé  €	13,75
 78 Kip met asperges  €	13,75
 79 Kip met licht pikante saus  € 13,75
 79a Ko Lo Kai  € 13,75
 80 Kip met chinese champignons  € 14,50
 82 Kip met chilisaus  € 14,50
 83 Kip met cashewnoten in  € 14,50
  Kung Po saus
 84 Kip met paprika in zwarte bonensaus € 14,50
 85 Gepaneerde kipfilet met ananas  € 14,50
  in zoetzure saus
 86 Lak Sa kai (Kipfilet in hete saus)  € 14,50

Ossenhaas gerechten
 87 Ossenhaas met kerrysaus  € 16,00
 88 Ossenhaas met champignons  € 16,00
 89 Ossenhaas met taugé  € 16,00
 90 Ossenhaas met licht pikante saus € 16,00
 91 Ossenhaas met tomatensaus  € 16,00
 92 Ossenhaas met asperges  € 16,00
 93 Ossenhaas met chilisaus  € 17,00
 94 Ossenhaas met zwarte pepersaus € 17,00
 95 Ossenhaas met cashewnoten in  € 17,00
  Kung Po saus
96  Ossenhaas met chinese groenten € 17,00
 97 Ossenhaas met chinese champignons € 17,00
 98 Lak Sa Ngau (Ossenhaas in hete saus) €	17,00
 98a Ossenhaas met zwarte bonensaus € 17,00

Chinese garnalen gerechten
 99 Oedang Wotjap  € 17,50
   (gebakken gepaneerde garnalen)

 100 Garnalen met kerrysaus  € 17,50
 101 Oedang Pom Lai  € 17,50
 102 Garnalen met zoetzure saus  € 17,50
 103 Garnalen met tomatensaus  € 17,50
 104 Garnalen met asperges  € 17,50
 106 Garnalen met champignons  € 17,50
 107 Garnalen met botersaus  € 17,50
 108 Garnalen met licht pikante saus  € 17,50
 109 Garnalen met chilisaus  € 18,00
 110 Garnalen met chinese champignons € 18,00
 111 Garnalen met pepersaus  € 18,00
 112 Garnalen met paprikasaus  € 18,00
 113 Garnalen met cashewnoten in  € 18,00
  Kung Po saus

Inktvisgerechten
 114 Gesneden inktvis met kerrysaus  € 17,50
 115 Gesneden inktvis met oestersaus  € 17,50
 116 Gesneden inktvis met chilisaus  € 17,50
 117 Gebakken lichtgepaneerde inktvis met € 17,50
  knoflook en pepersaus

Visgerechten
 118 Gebakken tongfilet met champignons € 20,00
  in botersaus
 119 Gebakken licht gepaneerde tongfilet in € 20,00
  zoetig, pikante saus
 120 Gebakken licht gepaneerde tongfilet met € 20,00
  ananas in zoetzure saus
 121 Gebakken licht gepaneerde kabeljauw in € 20,00
  een gekruide, lichte pikante saus

Eendgerechten
 122 Pom Lai eend  € 19,50
  (Geroosterde eend met knoflook in sojabonensaus)

 123 Peking eend  € 19,50
  (Gegrilde eend met hoisin saus)

 124 Po Lho Aap  € 19,50
  (Geroosterde eend met ananas in zoetzure saus)

Kikkerbilletjes gerechten
 126 Gebakken licht gepaneerde kikkerbilletjes € 18,00
  met knoflook in botersau
 127 Gebakken licht gepaneerde kikkerbilletjes € 18,00
  met knoflook in chilisaus



Indische gerechten
131 Nasi of bami rames  € 11,50
132 Nasi of bami rames speciaal  € 13,50
  (Met een stokje saté en kip)

133 Nasi of bami rames Pom Lai  € 16,75
  (Met een stokje saté, kip, Foo Yong Hai en babi pangang)

134 Gado Gado   €	11,25
135 Ayam ketjap   € 13,75
136 Ayam pangang met licht pikante saus  € 13,75
137 Ayam pangang met balisaus   € 13,75
138 Kipfilet met balisaus   € 13,75
139 Mie goreng  € 13,75
  (Bami met varkensvlees en gemengde groenten 

  bereid volgens indische wijze)

139a Babi ketjap   € 14,50

Chinese rijsttafel € 37,50
150 (voor twee personen)

Kroepoek Babi Pangang
Chinese garnalen Pei Kwat
Ko Lo Yok Tjap Tjoy
Foo Yong Hai
Saté (2 stokjes)

Indische rijsttafel € 38,00
151 (voor twee personen)

Kroepoek Pisang goreng
Babi pangang Gado Gado
Kip balisaus Ayam ketjap
Daging Smoor Daging rodjak
Soya boontjes Sayor kerry kool
Foo Yong Hai Sambal telor
Cocos  Kentang goreng
Atjar  Indische atjar
Saté (2 stokjes)

Kantonese rijsttafel € 41,50
152 (voor twee personen)

  Kroepoek
  Gesneden kipfilet met cashewnoten in Kung Po saus
  Gebakken varkensvlees met ketjap saus
  Gesneden ossenhaas met chinese groenten
  Garnalen met pepersaus

Alle gerechten worden geserveerd
met nasi, bami of witte rijst.

Alle gerechten met mihoen €	2,50 extra.
Alle gerechten met Chinese bami €	3,00 extra.

Vanaf 15 personen regelen wij
een lopend buffet bij u thuis!

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Combinatie Gerechten

Alle gerechten worden met nasi,
bami goreng of witte rijst geserveerd.

Met mihoen brengen we
5,00 euro extra in rekening

 
156 Een stokje saté, gegrild spek en
  babi pangang  € 18,25

159 Een stokje saté, cha sui en
  babi pangang  € 18,25

160 Een stokje saté, sam kwat en
  babi pangang  € 17,50

 161 Een stokje saté, varkensvlees met
  champignons en babi pangang  € 17,50

162 Een stokje saté, varkensvlees met
  kerrysaus en babi pangang  € 17,50

164 Een stokje saté, varkensvlees met
  licht pikante saus en babi pangang  € 17,50

166 Een stokje saté, varkensvlees met
  tauge en babi pangang  € 17,50

167 Een stokje saté, varkensvlees met
  tomatensaus en babi pangang  € 17,50

169 Een stokje saté, varkensvlees met
  chilisaus en babi pangang  € 17,50

171 Een stokje saté, pei kwat en
  babi pangang  € 17,50

Combinatie Gerechten

Alle gerechten worden met nasi,
bami goreng of witte rijst geserveerd.

Met mihoen brengen we
5,00 euro extra in rekening

174 Een stokje saté, kip met kerry
  en babi pangang  € 17,50

175 Een stokje saté, kip met
  tomatensaus en babi pangang  € 17,50

176 Een stokje saté, kip met
  champignons en babi pangang  € 17,50

179 Een stokje saté, kip met
  licht pikante saus en babi pangang € 17,50

182 Een stokje saté, kip met chilisaus
  en babi pangang  € 17,50

183 Een stokje saté, kung po kai
  en babi pangang  € 18,25

184 Een stokje saté, kip met tauge
  en babi pangang  € 17,50

185 Een stokje saté, ko lo kai en
  babi pangang  € 17,50

186 Een stokje saté, ayam ketjap
  en babi pangang  € 17,50

187 Een stokje saté, kipfilet met
  balisaus en babi pangang  € 17,50

189 Een stokje saté, gado gado 
  en babi pangang  € 17,50

CHINEES - INDISCH RESTAURANT

POM LAI

Geopend woensdag t/m zaterdag
van 16.00 tot 22.00 uur

Maandag van 16.00 tot 21.00 uur

Op zon- en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur

Dinsdag gesloten.

Rijksweg Zuid 126 - 128
GELEEN

Telefoon 046 - 4746154
www.pomlai-geleen.nl

Op verzoek ook
vegetarische schotels.

Gratis bezorging voor bedrijven 
(vanaf € 50,-)


