Hoe kunt u bij ons bestellen?
Naar aanleiding van het coronavirus zijn wij tijdelijk alleen
voor afhalen geopend. Dit zal ook anders verlopen dan u van
ons gewend bent:

Bestellingen plaatsen

- Wij nemen alleen nog telefonische bestellingen op. Het is
tijdelijk niet mogelijk om ter plekke een bestelling te plaatsen.
- Betaling geschiedt alleen met de PIN, bij voorkeur contactloos.
Wij kunnen tijdelijk helaas geen contant geld accepteren.
- Wij vragen u om uw mobiele telefoonnummer achter te laten.
We gebruiken uw gegevens enkel om over het afhalen van de
bestelling te communiceren.
- We serveren een aangepast menu, dat te vinden is op onze
website www.lansgarden.nl en op facebook.
- We spreken een vaste tijd af waarop u de bestelling kunt
afhalen.

Bestelling ophalen

- U komt op de afgesproken tijd.
- Als u met de auto komt: u wacht in de auto.
- Als u lopend of met de fiets bent: u wacht op de aangegeven
plaats voor het restaurant.
- Wij bellen u als uw bestelling gereed is. Wij houden ten alle
tijden tenminste 2 m afstand, en zullen daarom de bestelling op
een tafel voor u klaarleggen aan de voorzijde van het
restaurant. U hoeft niet naar binnen te komen.
- U betaalt aan de voorzijde van het restaurant met de PIN.
Daarna kunt u de bestelling meenemen.
Scroll naar beneden voor andere belangrijke mededelingen
en ons aangepaste menu!

Belangrijke mededeling!
Aangepaste openingstijden
Maandag & dinsdag
Gesloten
Woensdag t/m zondag
16:30 – 20:00
Extra maatregelen
- Wij zijn alleen voor het AFHALEN geopend.
- Wij zullen extra hygiëne maatregelen nemen, dus het kan zijn dat u ons met
handschoenen of mondkapjes ziet.
- Om het aantal gasten dat tegelijkertijd naar het restaurant komt te beperken,
zullen wij bestellingen meer dan gebruikelijk over de openingstijden verspreiden.
Wij kunnen daarom soms minder gasten bedienen, en u zult uw bestelling soms
pas later dan gebruikelijk kunnen afhalen.
- We vragen gasten die het coronavirus dragen, keelklachten hebben,
verkouden zijn of koorts hebben de bestelling niet te komen ophalen.
Wij beseffen ons dat dit grote verandering zijn, zowel voor u als voor ons, en we
hopen op uw begrip als er ongemakken ontstaan. Wij willen u op deze manier
toch nog van dienst te kunnen zijn, en er samen het beste van maken in deze
moeilijke tijden. Wij zullen u op hoogte houden van eventuele verdere
aanpassingen via onze Facebook-pagina en onze website.
Met hartelijke groet,
Lan en Hing Wong

Aangepaste menu
Lan’s Garden
*** Voorgerechten ***
Loempia………………………………€
Kroepoek…………………………….€
Saté ajam (kip) (4 stokjes.........€
Mini loempia (8 stuks)…...........€

5,50
3,10
7,50
4,90

*** Menu’s (Met bami of nasi) ***
Maandmenu (2p)
(Vijf hemelse smaken,
babi pangang, foe yong hai,
mini loempia’s, nasi en bami)...€ 23,00
Chinese rijsttafel (2p)...............€ 35,00
(Mini loempia, kroepoek, saté,
babi pangang, foe yong hai,
tjap tjoy met kipblokjes, koe loe yoek,
bami, nasi en lychees (Chinees fruit))
Lan’s Garden
(met babi- en ajam pangang,
koe loe yoek en saté).....................€12,80

Compleet
(met tjap tjoy, foe yong hai en
babi pangang)………….…………….€13,70
Ching ka fok ………….....................€15,90
(Tjap tjoy, foe yong hai, babi pangang,
twee garnalen in deeg, saté en kroepoek)
*** Losse gerechten ***
(witte rijst, €1,30 bami en nasi)
Vijf hemelse smaken……………€16,40
(Specialiteit van het huis: verschillende
vlees en groente soorten in een donkere
zoetzuur pikante saus)
Foe yong hai met ham…………..€10,30
Babi pangang.…………………........€12,80
Koe loe yoek …………………..........€12,50
Koe loe kai ……………………..........€12,50
Tjap tjoy met kip …..…………..…€10,90
Kipblokjes in kerrie saus........€ 11,10

