
Oceania
Peking Duck



Geroosterde Pekingeend

Chinese Pannenkoekjes

Paprika, Komkommer, Prei

Hoisinsaus

Chinese Seizoensgroente

Mihoen

Cassave Crackers

Oceania
Peking Duck

Menu



Bereiding

Proef de expertise
Na 44 jaar heeft Oceanië genoeg ervaring opgedaan om u te 
verrassen met authentieke Chinese geuren en smaken. Vandaag 
laten we je kennismaken met hun specialiteit: de Pekingeend.

1. Geroosterde Pekingeend 
 
De geroosterde pekingeend (A) wordt 
bereid volgens een geheim huisgemaakt 
recept. Hierdoor heeft de eend een 
knapperige schil en is de textuur van 
het vlees bijzonder zacht. Iets wat alleen 
ervaren topkoks kunnen bereiken.  
 
We hoeven de pekingeend maar even 
op te warmen. Verwarm de oven voor 
op 240C. Zet de eend 12 minuten in de 
voorverwarmde oven. Ga in de tussentijd 
naar stap twee.

2. Chinese Seizoensgroenten  
en Mihoen 
 
Gekookte groenten (B) en mihoen (E) 
bereid volgens traditioneel recept, heerlijk 
als bijgerecht om de intense smaak van de 
pekingeend af te wisselen. 
 
Zet een diepe pan met water op het vuur 
en verwarm tot het kookt. Doe vervolgens 
de gevacumeerde groenten en noedels in 
het bad met water en verwarm gedurende 
15 minuten. 

3. Pannenkoeken 
 
Deze flinterdunne Chinese pannenkoeken 
(D) zijn heerlijk om de Pekingeend op 
te rollen. Je hoeft ze alleen maar op te 
warmen. Verwarm in een stoommandje. 
Als je deze niet hebt, kun je ze ook 
kort, 30 seconden aan elke kant, in de 
koekenpan opwarmen. Serveer de paprika, 
komkommer, prei en huisgemaakte 
hoisinsaus (C) op tafel. Deze zijn heerlijk 
in combinatie met de Pekingeend 
pannenkoeken. Je kunt de huisgemaakte 
cassave (F) ook als snack op tafel serveren.

Breng de sfeer in huis met de 
‘Taste of Oceania’ playlist.

Bereidingstijd: 25 min  •  Benodigdheden: 1 ovenschaal, 2 pannen en 8 borden/schalen



Product en allergenen

A

D

C

F

B

E

Product: Geroosterde 
Pekingeend
Allergenen: Gluten en Soja

Product: Pannenkoeken
Allergenen: Ei

Product: Paprika, 
Komkommer en Prei met 
Hoisinsaus
Allergenen: Saus bevat 
Gluten

Product: Mihoen
Allergenen: Ei

Product: Cassave Kroepoek
Allergenen: Gluten en 
kan mogelijk sporen van 
Schaaldieren, Noten en 
Pinda’s bevatten

Product: Chinees 
seizoensgroen
Allergenen: Kan Gluten, 
Schaaldieren, Soja en Lupine 
bevatten

Over Oceania

Een authentieke Chinese 
restaurantervaring aan huis.
Oceania is een authentiek Chinees restaurant opgericht in 1978 
door de familie Chan. Sindsdien staat Oceanië bekend als een 
van de beste Chinese restaurants van Amsterdam. In het Chinees 
betekent ‘Oceanië’ ‘fortuin van de zee’. Daarom is deze naam 
gekozen vanwege de geografische ligging van Nederland, aangezien 
de zee ons omringt. Oceania is trotse partner van Sous en kijkt er 
naar uit om de rest van Nederland hun specialiteit te laten proeven.



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


