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Je proeft de expertise

Bereiding

Je staat op het punt te beginnen met het Chinese Tasting menu.
We gaan je meenemen op reis door China, we zullen je verrassen met 
verschillende Chinese smaken en sensaties. Oceania heeft al 44 jaar ervaring 
in het verrassen van mensen met authentieke Chinese gerechten. Scan de QR 
code om naar de Oceania playlist te luisteren en de sfeer in huis te halen.

Om te beginnen zet je de pannen 1/3 gevuld met water op het vuur. Verwarm het 
water tot 90 graden (dat het nét niet kookt). Dit noemen we “sous vide” bereiding, 
dus geen zorgen dat je met vieze pannen zit. Warm de gerechten op deze manier 
op, voor 20 minuten. Knip daarna de zakjes zorgvuldig open, en leg de gerechten 
in verschillende schaaltjes om uit te serveren. Vergeet niet te genieten!

1. Gemarineerde Garnalen 
De Gemarineerde Garnalen (A) zijn 
zorgvuldig gemarineerd in een authentieke 
kruidenmix van knoflook, peper en vijf 
geheime specerijen. In het restaurant 
Oceania serveert de chef dit gerecht in een 
krokant bakje. Thuis raden we aan om de 
Gemarineerder Garnalen op te dienen in 
een kommetje.

2. Zwarte Peper Ossenhaas 
De Zwarte Peper Ossenhaas (B) is 
gebakken in een peper marinade met 
paprika en Chinese champignons. Dit is 
een zeer gebalanceerd gerecht waar de 
smaken uit een lopen van pittig tot zoet, 
een geweldige smaakmaker die al 40 jaar 
wordt geserveerd in het restaurant. 

3. Honing Gemarineerde Kip 
Honing Gemarineerde Kip (C). De kip heeft 
door de marinade een zachte structuur, 
maar betoverd je bovenal met de zoete 
smaak door de honing. Serveer de Kip op 
een bedje van Sla (H).

4. Chinese Seizoensgroenten, Gebakken Rijst 
en Mihoen 
Chinese Seizoensgroenten (D) zijn heerlijk 
als bijgerecht om de intense smaken van 
de andere gerechten af te wisselen. Ook 
deze zijn aan de hand van een huisgemaakt 
recept samengesteld en bereid.  
 
De Gebakken Rijst (E) en Mihoen (F) zijn 
authentiek simpel, zoals deze gerechten 
horen te zijn. Heerlijk op smaak gemaakt 
met olie, kruiden en ei. Deze gerechten zijn 
lekker om samen te eten met de andere 
gerechten op tafel. 

5. Vergeet ook zeker niet de Cassave 
Kroepoek (G) te serveren op tafel voor een 
lekkere crunch.

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

Bereidingstijd: 25 min  •  Benodigdheden: 2 medium pannen en 7 borden/schalen
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A

D

G

C

F

B

E

H

Product: Gemarineerde 
Garnalen
Allergenen: Schaaldieren, 
Gluten en Lupine

Product: Chinese 
Seizoensgroenten 
Allergenen: Gluten, 
Schaaldieren, Soja en Lupine

Product: Cassave kroepoek 
Allergenen: Gluten en 
mogelijk sporen van Schaal- 
en Schelpdieren, Noten en 
Pinda’s

Product: Honing 
Gemarineerde Kip
Allergenen: Gluten, Soja en 
Lupine

Product: Gebakken Rijst
Allergenen: Ei

Product: Sla
Allergenen: Vrij van allergenen

Product: Mihoen  
Allergenen: Ei

Product: Zwarte Peper 
Ossenhaas
Allergenen: Gluten, Soja en 
Lupine

Over Oceania

Authentieke Chinese smaken, 
bij jou thuis.
Oceania is een authentiek Chinees restaurant, opgericht in 1978 door 
de familie Chan. Sindsdien staat Oceania bekend als een van de beste 
Chinese restaurants in Amsterdam. De naam ‘Oceania’ betekent in 
het Chinees het ‘fortuin van de zee’. Deze naam is gekozen door de 
geografische ligging van Nederland, aangezien we omringd zijn door zee. 
Oceania is een trots partner van Sous, en kijkt ernaar uit om de rest van 
Nederland hun specialiteit te laten proeven.

Product: Sesamzaadjes
Allergenen: Sesam

I



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


