
Restaurant Aroy Aroy
Boa Buns



Bao Bun Geroosterde Kip met Citroengras

Bao Bun met Gekarameliseerde Tofu

Bao Bun met Citroengras Pulled Beef

Koriander, Wortelreepjes, Zoet Zure Komkommer, 
Lente-ui, Chili Peper

Licht pittige Kimchi Relish, Hoisinsaus

Restaurant Aroy Aroy
Bao Buns

Menu



Lawaaierige straten en 
rijke aroma’s.

Bereiding

Chef Alex heeft zich laten inspireren door de lawaaierige straten, rijke aroma’s, 
verse kruiden en uitgesproken smaken uit de Zuid-Aziatische keuken om zijn kijk 
op de traditionele bao-broodjes te creëren. Bij Aroy Aroy staat het wokvuur altijd 
hoog en klaar om jouw favoriete gerecht te bereiden. Dus laten we je meenemen 
op een reis door smaak en verbeeldingskracht om je huis te transformeren in 
een Zuidoost-Aziatische straatmarkt.

1. Bamboestomers zijn duizenden jaren geleden 
in China ontstaan. Hoewel ze meestal worden 
geassocieerd met de Chinese keuken, kunnen 
deze steamers opnieuw worden gebruikt om vis, 
groenten of vlees te bereiden. Zet eerst twee 
pannen met warm water op het fornuis. Zorg 
ervoor dat het stoommandje op een van de twee 
past. (twaalf bao-broodjes meegeleverd)

Breng de sfeer in huis met de 
‘Let’s get Steamy’ playlist.

2. Het rundvlees en de kip zijn voorgekruid en 
gekookt om een   smeltend effect te creëren 
wanneer ze thuis worden opgewarmd. De 
kimchi relish is al een paar uur gemarineerd om 
een   smaakvolle smaak en twist te geven die 
gecombineerd kan worden met de kip of tofu. 
Tofu wordt verstrekt om broodjes te diversifiëren 
en een vegetarische optie te geven voor die niet-
vleesliefhebbers. Leg de ongeopende kippendijen 
(C), kimchi (G), pulled beef (B) en tofu (A) in een 
van de pannen met water (plaats het hele zakje in 
het kokende water) gedurende 5 minuten.

3. Plaats de broodjes (J) 2 minuten in het 
meegeleverde stoommandje (één op elke 
verdieping) en doe het deksel erop - Klaar na  
2 minuten.

4. Wortelen (F), komkommer (E), uien (H) en 
Hoisin-saus (K) worden toegevoegd om de 
traditionele bao-broodjes tot leven te brengen. 
Wortelen vormen een onmisbare toevoeging aan 
de broodjes, terwijl de komkommer zorgt voor 
een mix van zuur om het zoete te compenseren. 
De chili pepers (I) geven ook pittige liefhebbers 
een uitstekende kick aan hun bao buns. Voeg 
voor de smaak de wortelreepjes, komkommers 
en hoisinsaus aan tafel toe. Trek de warme 
kippendijen uit elkaar, serveer en geniet!

Bereidingstijd: 20 min  •  Benodigdheden: 2 pannen en 8 borden/schalen



Producten and allergenen

Product: Koriander
Allergeen: Vrij van allergieën

Product: Langzaam 
geroosterde Kip met 
Citroengras
Allergeen: Soja en Gluten

Product: Bao-broodjes
Allergeen: Gluten

Product: Chili Peper
Allergeen: Vrij van allergieën

Product: Zoet Zure 
Komkommer
Allergeen: Vis

Product: Lente-ui
Allergeen: Vrij van allergieën

Product: Gekarameliseerde 
Tofu 
Allergeen: Soja

Product: Hoisinsaus
Allergeen: Soja en Sesam

Product: Licht pittige Kimchi 
Relish
Allergeen: Vis en Ei

Product: Wortelreepjes
Allergeen: Vis

Product: Citroengras Pulled 
Rundvlees
Allergeen: Vrij van allergieën
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Over Restaurant Aroy Aroy

“De beste smaken uit Thailand en 
Zuidoost-Azië gecombineerd”
Van jongs af aan staat een passie voor koken en eten centraal in het leven van 

de Kantonese chef-kok Alex Cheung. Deze passie wordt getoond in de zes 

restaurants van Alex, waar hij zijn culinaire kennis heeft gedeeld. Zijn fascinatie 

voor streetfood en Aziatische keukens heeft hem ertoe gebracht om van het 

menu van Aroy Aroy een combinatie van verschillende keukens te maken. De 

Thaise invloeden vloeien prachtig samen met de Zuid-Oost Aziatische smaken. 

Een uitstekend voorbeeld van deze samenvloeiing is de Bao Bun, een gestoomd 

broodje met variaties in elk land en elke regio. De Bao Bun is het perfecte 

streetfood gerecht waarbij je bij elke hap een mix van culturen proeft.
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eatsous www.eatsous.com

Deel je ervaring met ons:

Deel code “SOUSLOYAL” met een vriend, en vergeet 
hem vooral zelf niet te gebruiken om 20% korting te 
bemachtigen op je volgende ervaring bij Sous. 

Cadeau voor jou, en om weg te geven


