
Misoglaceret laks 2 stk 55,-
Kylling satay med sød jordnøddesovs 2 stk 55,-

Vælg en af vores menu eller sammensæt din helt egen menu fra vores store udvalg. 
Se menuen her: https://kiinkiintogo.dk/collections/dampfaergevej-7-9

Her kommer vi med opsætning af buffetter, 
tallerkener samt servering.

VORES BERØMTE 
RICEMARKET BUFFET

Forårsruller med gris og grønsager- sød chili sovs
Kylling satay med jordnødde sauce

Spicy salat med grillet okse mynte og rødløg
Stegte nudler med rejer

Rød karry med kylling grønt og ris
Okse stegt med østersauce 

Jasmin ris
Reje chips

Appelsin kage med passionsfrugt
Per person 295,-

 

CHAI WONG MENU
Anrettes på tallerken (husk at have tjenere eller spørg os)

Tuntatar med rødløg avacado og wasabi
Laks med citron græs beurre blanc

Kylling ballotine med rød karry og jasmin ris
Appelsin kage med hjemmerørt vanilleis og passionsfrugt

Per person 375,-

KIIN KIIN MENU
Kiin Kiin catering 2018, vi bringer restauranten til dit hjem. 
Få en Michelin oplevelse derhjemme, vi kommer med vores 

kokke og tallerkener (husk tjenere eller spørg os).

Mere info kan findes her:
http://docs.wixstatic.com/ugd/cbd104_cc851e3ce68b-

41debdb749c27ee13990.pdf 

 

Vores dampede hvedeboller, vi anbefaler 2 stk. per. person
Braisseret gris med goma dressing

eller
Crispy kylling med chili dressing

eller
Soft shell krabbe med karry dressing

Per stk 55,-

Kylling satay med jordnødde sauce
Forårsrulle med sød chili

Kylling i rød karry med grønt – jasmin ris
Spicy salat med grillet okse, mynte og rødløg

175,-

Friske ruller med urter, store rejer og koriander 
Spicy salat med grillet hvid fisk, agurk og koriander
Grillet and med Penang karry og kærlighedsfrugter 

Jasmin ris
175,-

Tilvalg: Tom ka kokos suppe med citrongræs og 
lime blade 

45,-

STICKS KIIN KIIN FOODTRUCK GOURMET

BAO

BENTO BOX MENU 1

BENTO BOX MENU 2

VORES 
CHARMERENDE 
MADVOGN HAR 
EGET INDBYGGET 
KØKKEN OG LEVERER 
TIL ALLE STØRRELSER 
OG ANLEDNINGER

Det med småt!
Vi kommer overalt i storkøbenhavn. I har vognen med 
en kok i 2 timer. Ekstra tid 950,- per time.
Vigitgt at der er lovligt parkering til os

Bor I udenfor byen, kommer der kørselstillæg:
Jylland 6.500,-
Fyn 3.500,-
Bornholm 3.500,-

Minimums bestlling er 10.000,-

For detaljer og andre forslag kontakt Henrik 
Kiin@kiin.dk  eller på telefon 3535 7555

BESTIL PÅ 
KIIN@KIIN.DK 
ELLER RING 
35357555 
OG HØR OM 
MULIGHEDERNE


