
 
       
 

      MY FONG TOKO PRIJSLIJST 

                                                                                                                                    West-kruiskade 52, 3014 AT Rotterdam, NL 

 ** Deze gerechten zijn seizoensgebonden en niet altijd op + voorraad                                                        +31 (0)10-2417488  

           (alleen tijdens chinese feestdagen)                                                                                                                         www.myfongtoko.nl 
                                                                                                                                                                                         Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 10:00 – 17:00 uur  

                                                                                                                                                                                Zaterdag 09:30 – 17:30 uur                      

Specialiteiten        Prijs Koude gerechten     Prijs  

Pekingeend (hele / halve) €  26,00 / €13,50 Gestoofde spek met taro €     8,25  
Pepa eend  (hele) op bestelling 2 dagen vooraf €  29,00 Gestoofde spek met groenten €     8,25  
Gegrilde kip (hele / halve) €  14,00 / €  7,25 Gestoofde spek met tofu (stoofpot) €     8,25  
Soja kip (hele / halve) €  14,00 / €  7,25 Gestoofde spek met varkenszwoerd                    €     8,25 
Kippenbout (per stuk) €    2,25   Bruine kippenpoten in bonensaus €     8,25  
Geroosterd varkensvlees (Chasieuw) €  13,00 p / 500 g Loempia in bonenvel per 2 stuks (varken) €     6,95  
Fo Laam (geroosterde varkensspek) €  13,00 p / 500 g Gestoofde rundvlees (Ngau Lam) €     7,25  
Ha Cheung (grote garnalen flensjes) €   5,25 Gestoofde runderorganen mix (Ngau Tjap) €     7,25  
Ha Mai Cheung (gedroogde garnalen flensjes) €   3,95 Gestoofde runderspier (Ngau Kan) €     5,95  
Cha sieuw Cheung (varken flensjes) €   3,95 Rundermaag (Ngau pa yiep) €     7,25  
Hofan (per stuk) €   2,60 Schijfjes rundvlees €     6,95  
Gebakken Hofan met groenten €   6,00 Schijfjes varkenshiel   €     5,95  
Bami of Nasi  €   4,95 Schijfjes varkensoren  €     5,95  
Bami of Nasi met kippenpoot / Fo laam (spek) €   6,50 / € 7,50 Eendentong  €     6,50  
Bami of Nasi met Chasieuw (varkensvlees) €   6,50 Eendenpootjes €     7,25  
Bami of Nasi moksi (mix van vlees) €   9,95 Kleefrijst met kip per 2 stuks (Lo Mai Kai) €     6,25  
Groenten mix €   5,50  Kleefrijst met varken en zoute ei (Chong)** €     5,50  
Koe Lo Yuk (zoetzure varken) €   6,50 Bapao varken (Chasieuw saus) €     2,25  
Koe Lo Kai  (zoetzure kip) €   6,50  Gebakken Tofu (per zakje)  €     2,75  
Spareribs (stukjes in bak) €   6,50 Pannenkoekjes voor eend (klein zakje, grote zak) €     0,85 / €9,95  
Gestoofde varkenspoten €   6,50 Grote bak Bami of Nasi met vlees (kip of varken) €   75,00  
Eendenvleugels (Lo Mei) €   4,50 Grote bak Bami of Nasi €   60,00  
Witte kippenpoten met bot €   6,95 Middel bak Bami of Nasi met vlees (Kip of varken) €   65,00  
Witte kippenpoten zonder bot €   7,95 Middel bak Bami of Nasi  €   50,00  
Gedroogde varkensvel € 40,00 p/kg Grote bak groenten €   75,00  
Poetjai Ko (Rijstmeel met rietsuiker en rode bonen)**     
 

€   2,00 Middel bak groenten €   60,00  

Lienko (gestoomde nieuwjaars cake dessert)** €   6,95    
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   


