
SOEPEN         
       
1.Kippensoep        
2.Tomatensoep          
3.Haaienvinnensoep       
5.Champignonsoep          
6.Groentesoep          
7.Chinese champignonsoep         
8.Wan tan soep          
9.Peking soep (zuur pikant)       
 
 
VOOR- EN BIJGERECHTEN 
 
10.Mini loempia (4 stuks)         
11.Cantonese loempia (2 stuks)      
12.Loempia               
13.Pansit goreng (4 stuks)               
14.Pisang goreng (4 stuks)               
15.Kroepoek               
16.Gado gado                
17.Mini gebakken garnalen (6 stuks)         
18.Saté babi (4 stokjes) varkensvlees           
19.Saté ajam (4 stokjes) kippenvlees            
20.Gebakken siu mei (4 stuks)(gebakken varkenspastei)       
21.Witte rijst               
22.Atjar              
23.Babi pangang saus              
24.Saté saus                
147.Halve portie garnalen met pikante saus (4 stuks) 
 
NASI EN BAMI HOOFDSCHOTELS 
 
25.Nasi Happy Boeddha                          
     (met babi pangang/gebakken kip/koe lo kei en saté)   
26.Nasi goreng gewoon               
27.Nasi goreng speciaal (kippenbout en saté)          
28.Nasi goreng saté (3 stokjes)          
29.Nasi goreng Yeung Chow                         
30.Nasi goreng met kleine garnalen (pikant)                
31.Nasi goreng met Chinese garnalen (in saus)                   
32.Nasi goreng met varkensvlees en groenten (in saus)        
33.Nasi goreng met kip en groenten (in saus)        
34.Nasi goreng met kogelbief en groenten (in saus)             
 
35.Bami Happy Boeddha                          
     (met babi pangang/gebakken kip/koe lo kei en saté)  
36.Bami goreng gewoon              
37.Bami goreng speciaal (kippenbout en saté)         
38.Bami goreng saté (3 stokjes)           
39.Bami goreng met kleine garnalen (pikant)                       
40.Bami goreng met Chinese garnalen (in saus)                
41.Bami goreng met varkensvlees en groenten (in saus) 
42.Bami goreng met kip en groenten (in saus)        
43.Bami goreng met kogelbief en groenten (in saus)            
 

Heeft u een allergie? Meld het ons. 

MIHOEN GERECHTEN (Chinese dunne bami)   
                     
44.Mihoen goreng Happy Boeddha                   
    (met babi pangang en saté) 
45.Mihoen goreng met varkensvlees      
46.Mihoen goreng met kip      
47.Mihoen goreng met kogelbief      
48.Mihoen goreng met kleine garnalen      
49.Mihoen goreng met Chinese garnalen    
50.Mihoen goreng met krab     
51.Mihoen goreng Singapore (pikant met kerrie)    
 
 
 
CHINESE GELE BAMI (droog gebakken) 
 
52.Gele bami met varkensvlees en groenten   
53.Gele bami met kip en groenten    
54.Gele bami met kogelbief en groenten   
55.Gele bami met Chinese garnalen en groenten   
56.Gele bami met krab en groenten    
 
 
 
FOE YONG HAI (met rijst) 
(Eiergerecht met groenten) 
 
62.Foe yong hai Happy Boeddha                   
    (met babi pangang en saté)  
63.Foe yong hai met varkensvlees    
64.Foe yong hai met kip       
65.Foe yong hai met kogelbief    
66.Foe yong hai met kleine garnalen     
67.Foe yong hai met Chinese garnalen    
68.Foe yong hai met krab     
 
 
 
TJAP TJOY GERECHTEN (met rijst) 
(Groentegerecht) 
 
69.Tjap tjoy Happy Boeddha      
     (met babi pangang en saté) 
70.Tjap tjoy met varkensvlees       
71.Tjap tjoy met kip           
72.Tjap tjoy met kogelbief      
73.Tjap tjoy met Chinese garnalen    
74.Tjap tjoy met krab 
  
 
 
 
 
 
 
(met nasi of bami in plaats van witte rijst + € 0.50) 
(met mihoen + € 3.00) 

 
GEMARINEERDE KOGELBIEF GERECHTEN     
  (met rijst)    
  75.Bief met champignons         
  76.Bief met Chinese champignons      
  77.Bief met taugé          
  78.Bief met Chin. seizoensgroenten      
  79.Bief met broccoli     
  80.Bief met ananas       
  81.Bief met kerriesaus      
  82.Bief met tausiesaus         
  83.Bief met tomatensaus       
  84.Bief met pikante saus       
  85.Bief met Balisaus     
 
 
 
VARKENSVLEES GERECHTEN (met rijst) 
 
  86.Babi pangang        
  87.Geroosterd spek     
  88.Babi ketjap        
  90.Babi pangang met ananas      
  91.Varkensvlees met champignons        
  92.Varkensvlees met Chin. champignons   
  93.Varkensvlees met asperges (seizoen)     
  95.Varkensvlees met taugé       
  96.Varkensvlees met broccoli         
  97.Varkensvlees met Chin. seizoensgroenten   
  99.Varkensvlees met ananas      
100.Varkensvlees met kerriesaus      
101.Varkensvlees met tomatensaus      
102.Varkensvlees met pikantesaus      
103.Varkensvlees met tausiesaus        
104.Varkensvlees met Balisaus      
 
 
 
KIP GERECHTEN (met rijst) 
 
105.Koe lo kei          
106.Kip met champignons         
107.Kip met Chinese champignons    
108.Kip met asperges (seizoen)        
110.Kip met taugé          
111.Kip met broccoli       
112.Kip met Chin. seizoensgroenten    
114.Kip met ananas       
115.Kip met kerriesaus       
116.Kip met tomatensaus       
117.Kip met pikantesaus       
118.Kip met tausiesaus       
119.Kip met Balisaus       
 
  



VEGETARISCH GERECHTEN (met rijst) 
     
120.Foe yong hai          
121.Tjap tjoy       
122.Mihoen (zonder rijst)       
123.Taufoe met div. groenten       
124.Chinese seizoensgroenten met knoflook     
125.Chinese bami (zonder rijst)      
188.Joeuw jim taufoe (pikant)     
189.Knoflookbami (zonder rijst)     
 
PEKING EEND GERECHTEN (met rijst) 
 
126.Peking eend met champignons     
127.Peking eend met Chinese champignons    
128.Peking eend met ananas      
129.Peking eend met Koen bo saus     
130.Peking eend met Yu hong saus     
131.Peking eend met pikante saus     
132.Peking eend met Balisaus     
 
GROTE CHINESE GARNALEN (met rijst) 
 
133.Gepelde garnalen met ananas       
134.Gepelde garnalen met champignons      
135.Gepelde garnalen met Chinese champignons   
136.Gepelde garnalen met asperges (seizoen)   
138.Gepelde garnalen met taugé    
139.Gepelde garnalen met broccoli    
140.Gepelde garnalen met Chin. seizoensgroenten  
141.Gepelde garnalen met kerriesaus    
142.Gepelde garnalen met tomatensaus   
143.Gepelde garnalen met pikante saus   
144.Gepelde garnalen met tausiesaus    
145.Gepelde garnalen met Balisaus    
146.Gebakken garnalen met pikante saus   
 
 
INDISCHE GERECHTENß 
  
148.Nasi rames gewoon (met witte rijst)      
149.Nasi rames speciaal (met witte rijst)   
150.Bami rames gewoon     
151.Bami rames speciaal     
 
152.Indische rijsttafel voor 1 pers.    
153.Indische rijsttafel voor 2 pers.    
 
*Indische rijsttafels ook mogelijk voor meer dan 2 personen 
 
154.Ajam pangang (gebakken kipfilet)    
155.Ajam pangang Balisaus       
 
(met nasi of bami in plaats van witte rijst + € 0.50) 
(met mihoen + € 3.00) 
  

Heeft u een allergie? Meld het ons. 

 
 
  156.Chinese rijsttafel 1 pers. (met rijst)     
          Kroepoek - Babi pangang - Foe yong hai       
          Koe lo kei - Saté 
        
  157.Chinese rijsttafel 2 pers. (met rijst)   
          Kroepoek -Babi pangang - Foe yong hai 
          Tjap tjoy- Koe lo kei - Saté 
  
  158.Chinese rijsttafel 3 pers. (met rijst)   
          Kroepoek -Babi pangang - Foe yong hai 
          Tjap tjoy - Koe lo kei - Saté - Kipfilet  
          met ananas 
 
  159.Chinese rijsttafel 4 pers. (met rijst)   
          Kroepoek - Babi pangang - Foe yong hai 
          Tjap tjoy- Koe lo kei - Varkensvlees met 
          champignons - Kipfilet met ananas - Saté           
           
   *Chinese rijsttafels ook mogelijk voor meer dan 4 personen 
 
  160.Rijsttafel Happy Boeddha 2 pers. (met rijst)  
          Wan tan soep – Kroepoek - Cha siu - 
          Yu kam kei tan - vlees met Yu hong saus - 
          Geroosterd Peking eend  
 
   SPECIALITEITEN GERECHTEN (met rijst) 
    
   161.Yu kam kei tan (div. groenten met  
          kippenvlees en cashewnoten) 
   162.Tongfilet met tausiesaus        
   163.Gebakken tongfilet met zoetzure saus       
   164.Peking sam zin (grote garnalen, tongfilet,       
          krab, diverse groenten)  
   167.Varkensvlees met Yu hong saus            
   168.Varkensvlees met Woei wor saus          
   169.Varkensvlees met Koen bo saus          
   170.Varkensvlees met ketjap saus          
   171.Kip met Yu hong saus           
   172.Kip met Woei wor saus     
   173.Kip met Koen bo saus           
   174.Kip met ketjap saus           
   175.Cha siu (geroosterd varkensvlees)         
   176.So cha yuk (zoetzure saus met ananas)   
   177.So cha kei      
   178.So cha ha          
   179.Mango yuk (zoetzure saus met mango)   
   180 Mango kei            
   181.Mango ha          
   182.Bief met Yu hong saus          
   183.Bief met Woei wor saus        
   184.Joeuw Jim bief (pikant)         
   185.Joeuw Jim yuk           
   186.Joeuw Jim kei          
   187.Joeuw Jim ha         
 
   (Yuk) = varkensvlees   (Kei) = kippenvlees   (Ha) = garnalen 

 
 
 
 

 

Happy Boeddha 
 

Kerkplein 68 
6367 ES Voerendaal 
Tel: 045 - 575 18 98 

 
 

Aangepaste openingstijden 
 

Ma t/m Za 16:00 t/m 20:00 uur 
Dinsdag/Woensdag Gesloten 
Zondag 16:00 t/m 20:00 uur 
Feestdagen Aangepaste tijden 

 
 
 

Onze catering service verzorgt uw eten voor feesten en 
partijen vanaf 15 personen. 

Vraag een van onze medewerkers voor meer informatie 


