
CATERING MENU
Minimum 6 personer

Menu 1
Frokost menu 135 kr.

Salat med grillet okse rødløg & mynte og spicy dressing
Friske forårsruller med rejer & krydderurter og jordnødde sovs 1 stk

Vores berømte røde kokoskarry med kylling og grønt - jasmin ris

Menu 2
Mini menu velegnet til frokost eller den hurtige aftensmad 150 kr.

Sprøde hjemmelavede forårsruller med gris og sød chili
Vores berømte røde kokoskarry med kylling og grønt - jasmin ris

Wok stegt oksekød i østers sovs med peber & hvidløg - jasmin ris

Menu 3
Den Lille menu 195 kr.

Sprøde hjemmelavede forårsruller med gris og sød chili
Thailandske fiskekager med agurkedip

Vores berømte røde kokoskarry med kylling og grønt - jasmin ris
Wok stegt oksekød i østers sovs med peber & hvidløg - jasmin ris

Stegte nudler med tamarind rejer bønnespirer & jordnødder

Menu 4
Vores klassiker menu 285 kr.

Sprøde hjemmelavede forårsruller med gris og sød chili
Thailandske fiskekager med agurk dip

Store rejer stegt med sesam - wasabi dip
Spicy salat med grillet okse rødløg & mynte

Vores berømte røde kokos karry med kylling og grønt- jasmin ris
Grøn kokoskarry med laks og skaldyr - jasmin ris

Wok stegt oksekød med peber broccoli & hvidløg - jasmin ris
Stegte nudler med tamarin rejer bønnespirer & jordnødder

Vanille panna cotta med braiseret ananas

Menu 5



Vores grønne menu 205 kr.
Sprøde grøntsager med jordnødde dip

Salat med grillet peberfrugt rødløg & mynte & spicy dressing
Pomelo salat med fehår nudler & chili

Friske forårsruller med sprød salat & krydderurter - jordnødde dip
Wokstegt Tofu med peber & hvidløg & broccoli i soya

honning & hvidløg – jasminris
Vanille panna cotta med braiseret ananas

Menu 6
Det største vi kan 375 kr.

Pomelo salat med grillede rejer og spicy dressing
California rulle med krabbe sprøde rejer avocado & agurk & wasabi dip

Sprøde hjemmelavede Forårsruller med gris og sød chili
Tun tatar med wasabi mayo og ris chips

Rejebrød med sesam og koriander
Soya glaserede kødboller med ingefær

Rødkarry med kylling og grønt- jasminris
Oksekød med svampe porrer og østersauce-jasminris

Stegte nudler med tamarin rejer bønnespirer & jordnødder
Confit af and stegt med appelsin, soya & cashewnødder

Chokolade crème med sprød kokos blød karamel
Passions frugt tiramisu

Menu 7
Snack menu velegnet til reception 215 kr.

Rejerchips med luftigt tomat dip
Soya ristede cashew nødder

Sprøde hjemmelavede forårsruller med sød chili
Thailandske fiskekager med agurk dip

Store rejer stegt med sesam & wasabi dip
Friske forårsruller med rejer & krydderurter og jordnødde dip

Kylling satay med jordnødde dip
Rejebrød med sesam og koriander

Passionsfrugt panna cotta

Menu 8
Alle vores nye retter 285 kr.

Sprøde hjemmelavede forårsruller med gris og sød chili



Ristede ris ruller med gris hvidløg, soya jordnødder og mynte
Stegte kyllingevinger med jordnødde dip

Citrongræs salat med okse & mynte med spicy dressing
Vores berømte røde kokoskarry med kylling - jasmin ris

Kylling stegt med basilikum og cashew nødder - jasmin ris
Wokstegt oksekød med peber & hvidløg - jasmin ris

Stegte nudler med tamarin rejer bønnespirer & jordnødder
Kokos panna cotta med braiseret ananas

Menu 9
Vores Kinesiske menu 285 kr.

Shu mai dumpling med rejer og gris og soya sovs
Ha gau dumpling med rejer & bambuskud og soya sovs

Barbeque baby ribs i sød soya sovs
Peking and som frisk sommer rulle med hoisin dip

Sprøde salater med kyilling, rødløg mynte & spicy marinade
Kødboller lavet på gris i teriyaki sovs

Sprøde hjemmelavede forårsruller med gris og sød chili
Stegt sur sød kylling med ananas og tomat – jasmin ris

Braiseret gris med grøntsager soya & ingefær - jasmin ris
Banankage bagt med mandler – blød karamel

Menu 10
Den store menu 345 kr.

Rejerchips med luftigt tomat dip
Sprøde hjemmelavede forårsruller med gris og sød chilli

Thailandske fiskekager med agurk dip
Store rejer stegt med sesam & wasabi dip

Salat med grillet okse rødløg & mynte og spicy dressing
Pomelo salat med grillede rejer og spicy dressing

Kylling satay med jordnødde dip
Vores berømte røde kokoskarry med kylling og grønt - jasmin ris

Grøn kokoskarry med laks og skaldyr - jasmin ris
Wokstegt oksekød med peber broccoli & hvidløg - jasminris
Stegte nudler med tamarin rejer bønnespirer & jordnødder
Saftig kage bagt med kokos & mandler med vanillecreme



Menu11
Mellem menu 225 kr.

Sprøde hjemmelavede forårsruller med gris og sød chili
Salat med grillet okse rødløg & mynte og spicy dressing

Store rejer stegt med sesam & wasabi dip
Vores berømte røde kokoskarry med kylling og grønt - jasmin ris
Wokstegt oksekød i østers sovs med peber & hvidløg - jasmin ris

Vanille panna cotta med braiseret ananas

Menu12
3 retter menu 250 kr.

Grillede kongerejer med citrongræs salat & mynte
Kylling i rød kokoskarry med svampe & broccoli --‐ jasmin ris

Vanille panna cotta med braiseret ananas

Menu14
4 retter menu 325 kr.

Kokos suppe med svampe & citrongræs
Tun tatar med avocado & wasabi dip

Okse stegt i wok med soya & basilikum sprøde sommerruller
Dampede porrer & jasmin ris

Limefromage med ananas bagt med mørk rom & vanille

Anretning:
Menu 1-11: mad bliver anrettet på engangs sorte plastik fade som buffet.

Menu12-14, mad bliver anrettet på hvide porcelænsfade som skal leveres tilbage
Det koster 200kr med fragt hvis fadene skal afhentes i København og omegn

VEGETAR: Vi laver gerne mad som vegetarisk

Levering: Det koster 200kr for en levering i Indre København. Udenfor Indre
København bliver der beregnet efter afstand. Maden bliver leveret i termokasser.

Termokasserne bliver taget tilbage med det samme efter levering. Hvis termokasserne
skal blive sammen med mad så koster det 65kr per stk. Der skal bruges 1 termokasser per

ca. 6 kuverter, minimum dog 2 termokasser per en levering.



KOK: Det koster 425kr i time for en kok til arrangement.

Bestilling:
Via email eat@ricemarket.dk gerne min. 1 dag i forvejen

Oplysning som vi skal bruge:--‐ Kontakt person og telefonnummer--‐ Kuverter antal--‐ Dato og tidspunkt--‐ Levering eller afhentning selv--‐ Adresse hvis mad skal leveres

For en haste bestilling, kig venligst på www.aroii.dk hvor du kan ringe og bestille mad
direkte fra restauranten

Betaling: skal skes min. 1 dag før arrangement via netbank eller i en af vores
restauranter. Vores jyske bank konto oplysninger er: Reg nr. 5028 Konto. Nr.1271838

TAK for at I benytter os.


