Voorgerechten /soepen
1. Sin Keur Ha Ton

€ 7.00

Verse pikante tomatensoep met garnalen
2. Wan tan soep

€ 6.00

Wan tan ravioli van vlees in bouillon met pak choi
3. Kai Pao Tzi Ton

€ 6.00

Licht gebonden soep met cha sieuw, vermicelli
4. Sun lat Ton

€ 6.00

Zuurpikante soep met paddestoel en groenten
5. Chinese tomatensoep

€ 5.00

6. Chinese kippensoep

€ 5.00

7. Pheng Phoeng (vanaf 2 personen)
p.p.

€ 12.00

Verschillende dimsum hapjes
8. Phing Phee Ab(vanaf 2 personen)
p.p.

€ 11.00

Pekingeend met pannenkoek en hoi sin saus
9. Ching Daai Chee

€ 9.00

Gestoomde coquilles met knoflook,vermicelli en sjalotjes
10. Satey Ngau

€ 8.00

Gegrilde sate van ossenhaas van licht pikante barbecuesaus
11.Han Jan Ha

€ 8.00

Krokante garnalen in amandeljasje
12.Chun kuen

€ 5.00

Kantonese loempia met chili saus
13. Cha Seu Kauw

€ 8.00

Krokante garnalenpasteitje

SUSHI
14.Sushi nigiri

€ 10.50

3 nigiri zalm,3 nigiri tonijn
15.Sushi uramaki

€ 12.00

4 california,4 salmon,4 ebi
16.Sushi mix

€ 18.50

4 maki komkommer,4 uramaki California,4 uramaki zalm,
2 nigiri zalm, 2 nigiri tonijn
17.Sushi deluxe

€ 24.50

2 sashimi zalm,2 sashimi tonijn, wakame,gember,2 nigiri zalm,2
nigiri tonijn,4 uramaki california ,4 uramaki ebi ,4 spicy tuna,

TIPPAN GERECHTEN
EEN TIPPAN IS EEN GIETIJZEREN SCHAAL DIE WORDT GEFLAMBEERD

18.Tippan Kai Kauw

€ 21.50

(kipfilet met pikante saus)
19.Tippan cha sieuw ab

€ 21.50

(peking eend en cha sieuw met barbecuesaus)
20.Tippan zaam zik

€ 21.50

(spies van kip,varkenshaas en beef met barbecuesaus)
21.Tippan hak tjieuw ngau

€ 22.50

(beef met zwarte pepersaus)
22.Tippan yueng lau

€ 22.50

(lamshaas met pikante ketjap)
23.Tippan Hoi Kauw

€ 22.50

(zeeduivelvis met knoflook,broccoli,zwarte bonen)
24.Tippan Yueng daai ha
( Gevulde garnalen met zoetzure saus)

€ 22.50

25.Tippan Hoi Sin

€ 24.50

(garnalen,coquilles,visbal,tongfilet,zalm,broccoli)

POO CHEI CHOI
26.Tjap woei po

€ 22.50

(kipfilet,cha sieuw,ossenhaas, garnalen in lotusblad)
27.Ngau choi poo

€ 22.50

(ossenhaas,chinese groenten,paddestoel in lotusblad)

Specialiteiten met vis/garnalen
28. King do long lee

€ 22.50

(tongfilet met ananas in zoetzure saus)
29. Hoi kauw

€ 22.50

(zeeduivelvis , broccoli,in pikante saus)
30. Keung tjong Tjor hau

€ 25.00

(tarbotvis met gember,sjalot)
31. Chuk chow ha ding

€ 22.50

(vogelnest met garnalen,groenten,champignons,cashewnoten)
32. Sie chap ching ha

€ 22.50

(gestoomde garnalen,gember,knoflook,bosui)
33. Tjieuw jiem ha

€ 22.50

(garnalen met pittige kruidenmarinade)

Specialiteiten met ossenhaas,kip,eend
34. Szechuen Ngau(beefreepjes met kruidige marinade)

€ 20.50

35. Ngau Ding(beef,groenten,champignons,cashewnoten)

€ 20.50

36. Terriyaki ngau(beef met japanse terriyakisaus)

€ 20.50

37. Poo Lo Ab(eend met ananas)

€ 20.50

38. Lemon Ab(eend met citroensaus)

€ 20.50

39. Woei wor Ab(eend met pittige woei wor saus)

€ 20.50

40. Sun moei Ab(eend met chin.pruimensaus)

€ 20.50

41. Chuk chow kai ding(kipfilet,groenten,cashewnoten)

€ 18.00

42. Lemon kai( krokante kip met citroensaus)

€ 18.00

43. Szechuen kai(kip met pittige kruidenmarinade)

€ 18.00

44. Thaise curry mix(kip,beef,garnalen met rode curry)

€ 20.50

diversen
45. For Yuk (orginele babi pangang)

€ 17.00

46. Cha Sieuw (kantonese babi pangang)

€ 17.00

47. Fo Laam (geroosterd buikspek)

€ 17.00

48. Zaam zik for yuk (drie soorten babi pangang)

€ 19.50

49. Bami Malay (eiermie met garnalen,cha sieuw

€ 18.50

Groenten,pepertjes)
50. Tjap woei meifan(mihoen met garnalen,ossenhaas,kip) € 18.50

Vegetarische gerechten
51. Lo han chai poo

€ 19.50

Stoofpotje met boeddistische groenten
52. Tjei tjon tjap

€ 18.50

(diverse chinese groenten,paddestoel,knoflook)
53. Sa tja tou foe

€ 18.50

Tou foe met broccoli in kerrie

Combinatie gerechten
Maak uw eigen combinatie uit 2 keuzes
Kies uit deze gerechten :

€ 18.00

*Babi pangang
* gebakken garnalen(4)
*Cha sieuw
* peking eend
*Fo laam
* Kai ding(kipfilet met cashewnoten)
*Sate (3)
* ha ding(garnalen met cashewnoten)
*Koe lo yuk
*Foe yong hai kip
*Tjap tjoi kip
*king do yuk(gepaneerde varkenshaas met zoetzure saus)
*kingdo long lee(tongfilet met ananas in zoetzure saus)
*woei wor ngau(ossenhaas met licht pikante saus)

KINDERMENU € 12,50
MAAK KEUZE UIT 2 GERECHTEN
MINI LOEMPIA/KROKANTE KIPFILET/FRIKANDEL/SATE/PATAT/NASI/
BAMI/KOE LO YUK BALLETJE
+ KINDERIJS

Menu hongkong garden
70,00

voor 2 pers. €

VOORGERECHT
dimsumparade
krokant/gestoomd/chilisaus/hapjes
TUSSENGERECHT
Yueng pha
Lamsrack/knoflook/soyasaus
Cheu ab
Pekingeend/rijstwijn
Tippan yueng daai ha
Gevulde garnalen/zoetzuur/flambeer
Dessert ijs vulkano

Menu kanton
pers. € 60,00
VOORGERECHT
Han jan ha

voor 2

Garnalen/amandelen/krokant
HOOFDGERECHT
Cha sieuw
Geroosterd/ketjap/zoet
Lemon kai
Krokant/friszoet/kip
Tippan Hak tjieuw ngau
Ossenhaas/pittig/zwarte peper/sjalot/
NAGERECHT
Koffie/thee

Menu szechuen
pers. € 60,00
VOORGERECHT
Peking soep
Pittig/garnaaltjes/vlees/gebonden
HOOFDGERECHT
Szechuen ngau
Ossenhaas/pittige kruiden/
Tjieuw jiem ha
Garnalen/zout,peper/pittig
La cha
Varkenshaas/pittig/
NAGERECHT
Koffie/thee

voor 2

Menu mandarin

voor 2 pers.
€ 55,00

VOORGERECHT
Tomatensoep
HOOFDGERECHT
Babi pangang
Kip groenten en cashewnoten
Koe lo yuk
Ossenhaas met zwarte bonen
NAGERECHT
Koffie/thee

Menu bali

voor 2
pers. € 55,00

VOORGERECHT
Tomatensoep
HOOFDGERECHT
Daging smoor,daging kerrie,pisang goreng,gado gado,babi
pangang,kip in pikante saus, coco,pinda
NAGERECHT
Koffie met spekkoek

Chinees fondue

Voor 2 pers. € 55.00
Kipfilet,ossenhaas,paddestoel,pak choi,wan tan, garnalen,
cocquilles,visbal,tongfilet
NAGERECHT
Koffie/thee

i.p.v. rijst mihoen/chin. Bami meerprijs € 2.50, nasi-/bami yong chow € 3.50, nasi-/bami malay € 3.50

