
Verrassingsmenu 
Wilt u zich laten verrassen door de chef? Dat kan bij ons. Het verrassingsmenu 

bestaat uit gerechten die niet voorkomen op de kaart, maar die speciaal voor het 
verrassingsmenu worden bedacht. Wel kunnen er elementen in zitten die op de 

huidige kaart voorkomen. 

Het verrassingsmenu kan besteld worden vanaf twee personen. Uiteraard wordt er 
met u overlegd over eventuele producten die niet uw voorkeur hebben. 

Verrassingsmenu: Keuze uit € 29,50 p.p. € 34,50 p.p. € 39,50 p.p. 

 

Chinese Rijsttafels 
Er wordt bij alle rijsttafels nasi en bami 

geserveerd bij de hoofdgerechten 
 

3 gangen rijsttafels: 
Voorgerecht, tussengerecht en hoofdgerechten 

Happy Family 

vanaf 4 personen € 29,50 p.p. 

                      Voorgerechten      Tussengerecht   
    Dim sum hapjes            Ngau Yuk Si  
                   (4 soorten)               (ossenhaas reepjes met sesam) 

Hoofdgerechten 

Babi pangang, Peking eend, Koe Loe kai,       
Sze Chuan Ha (garnalen met diverse groenten in Sze Chuan pittige saus, 

Kipfilet met diverse groenten in Thaise rode kerrie, Ti pan Ossenhaas 
met groenten in zwartebonensaus 

 

Koffie of thee 



Chinese Rijsttafels 
Er wordt bij alle rijsttafels nasi en bami 

geserveerd bij de hoofdgerechten 
 

3 gangen rijsttafels: 

Voorgerecht, soepen en hoofdgerechten 
         
      
         Peking rijsttafel € 29,95 p.p. 

vanaf 2 personen 
 

Voorgerecht 

Gegrilde kipsalade met chili saus 

*** 

Soep 

Peking soep 
 

*** 

Hoofdgerechten 

Peking eend 
 

Pikante ossenhaas met bosuien 
 

Ti pan kipfilet met King do  
zoete chili saus 

 
*** 

Koffie of thee 

  
 
   Sze Chuan rijsttafel € 32,50 p.p. 

vanaf 2 personen 
 

Voorgerecht 

Pittige kipfilet met vijf kruiden 

*** 

Soep  

Sze Chuan soep 

 
*** 

Hoofdgerechten 

Garnalen met Sze Chuan 
pittige saus 

 
Ossenhaas met barbecue saus 

 
Ti pan lamskotelet met 

zwartebonen saus 
 

*** 

Koffie of thee 



Chinese Rijsttafels 
Er wordt bij alle rijsttafels nasi en bami 

geserveerd bij de hoofdgerechten 
 

2 gangen rijsttafels: 

 
Chinese rijsttafel € 26,50 p.p. 

vanaf 2 personen 

 

Soep 

Kippensoep of tomatensoep 

*** 

Hoofdgerechten 

Babi pangang 
 

Koe Loe Kai 
 

Saté  
 

Tjap Tjoy  
 

Kipfilet met zwartebonen saus 
  

Garnalen met licht gekruide saus 
 

*** 
 

Koffie of thee 

 Indische rijsttafel € 24,50 p.p. 

vanaf 2 personen 

 

Soep 

Kippensoep of tomatensoep 

*** 

Hoofdgerechten 

Foe Yong Hai 
 

Saté 
 

Gado Gado 
 

Atjar 
 

Koe Loe Kai 
  

Babi pangang  
 

Gebakken banaan 
 

*** 
 

Koffie of thee 



Soepen 
Chinese tomatensoep………………………………………………………€ 4,50 

  
Chinese Kippensoep………………………………………………………...€ 4,50 
 
Wan Tan soep……………………………………..…………………………..€ 5,50 

Kippenbouillon met vlees ravioli 
 
Sze Chuan soep………………………………………………………………..€ 5,95 

  gebonden met garnalen, kipfilet, tahoe en groenten 
 

 
 

Voorgerechten 
 

Chinese gebakken Dim Sum…………………………………………….€ 6,50 
  Assortiment van Chinese loempIa, pangsit,  

 zai mie bao en siew mai 
 

Loempia speciaal…………………….……………………………………….€ 6,50 
 

Mini loempia’s (6 stuks)………………………………….……………….€ 4,50 
 

Gebakken bananen (4 stuks)……………………………………………€ 4,50 
 

Chinese pangsit (4 stuks)…………………………..……...…………….€ 4,95 
 

Gebakken ossenhaas met salade…………………………...………..€ 8,95 
 

Gegrilde kipsalade……………………………..……...……………….......€ 7,95 
 

Jiao Yan Ha…………………………………………………...………………...€ 10,50 
  garnalen met vijf kruiden 
 
  



Hoofdgerechten 
Deze gerechten worden geserveerd met witte rijst 

Nasi en bami i.p.v. witte rijst kost €1,00 

Vlees 
 

Ti pan eend...……………………………………………………………………€ 22,95 
geroosterde eend met diverse groenten in Peking 
stijl saus 

 
Peking eend (geroosterde)...………………………………………….....€ 19,50 
 
Gon Bao Kai Ting...……………………………………...……………..……..€ 18,50 

 kipfilet met cashewnoten in licht gekruide saus 
 
Ngau Yuk Si...…………………………………………….……..………..........€ 20,50 
  droog gebakken ossenhaasreepjes met sesam 
 
Babi Pangang …………………………………………………………………...€ 17,50 

 krokant gebakken reepjes varkenshaas in 
 zoetpikante saus 

 
Fu Nam……………………………………………………………...……………..€ 18,95 

 krokant geroosterde buikspek met een zoetpikante saus 
 
Ti pan Tja Sieuw...………………………………………………....…..……..€ 19,50 

  geroosterd zoete Kantonese varkensvlees met 
  diverse groenten in ketjapsaus 
 

Ti pan Yang Pa…………………………………………………….……..........€ 24,95 
 lamskotelet met zwarte pepersaus 
 
Thaise rode kerrie...…………………………………………….…………….€ 22,50 

kipfilet en ossenhaas met Thaise rode kerrie 
 
Thaise groene kerrie...……………………………………………..………..€ 22,50 

kipfilet en ossenhaas met Thaise groene kerrie 
 
Hua La Kai Ting...……………………………………………………..………..€ 19,50 

  kipblokjes met cashewnoten in licht gekruide saus,  
geserveerd in een vogelnestje 

 



Hoofdgerechten 
Deze gerechten worden geserveerd met witte rijst 

Nasi en bami i.p.v. witte rijst kost €1,00 

Vlees 
 

Sam Yuk Po...………………………………………………………..….......€ 23,50 
ossenhaas, kipfilet en varkenshaas in licht gekruide  
pittige saus 

 
Gong Bao Ngau yuk...…………………………………………………….€ 21,50 

pittige gekruide ossenhaas met bosuien 
 

Ti pan Tau Sie Ngau Yuk...……………………………………………...€ 23,50 
ossenhaas met diverse groenten in zwartebonen 
saus 

 
Ti pan Sam Shing...………………………………………………………...€ 24,95 

garnalen, kipfilet en varkenshaas met diverse 
groenten in pittige saus 

 
 

Vis en garnalen 
 

Hua La Ha Long Li...………………………………………………..……....€ 23,95 
garnalen, visfilet en cashewnoten in licht 
gekruide saus, geserveerd in een vogelnestje 

 
Ti pan Sam Wen Yu...…………………………………………..………....€22,50 

zalm, met diverse groenten in zwartebonen 
saus 

 
Ti pan King Do Ha...………………………………………………….….....€ 23,95 

garnalen met diverse groenten in zoete chili saus 
 

Ti pan Tau Sie Ha...……………………………………………….……......€ 23,95 
garnalen met diverse groenten in zwartebonen 
saus 

 
Gestoomde Zeebaars...……………………………………………….....€ 21,95 

geserveerd met roergebakken groenten  



Vegetarische gerechten 
Deze gerechten worden geserveerd met witte rijst 

Nasi en bami i.p.v. witte rijst kost €1,00 

 
Vegetarische Foe Yong Hai...………………………………………....…€ 14,50 

  Chinese omelet met zoete tomatensaus  
 

Lu Han Chai...…………………………………...…………………..………….€ 15,50 
  roergebakken gemengde groenten 
 

Vegetarische combinatie...……………………………………....……...€ 19,50 
  Lu Han Chai, gebakken banaan en Foe Yong Hai 
 

Tahoe Po...………………………………………………….…………............€ 19,50 
  roergebakken tahoe in mild pikante saus 
  geserveerd in een aardepot 
 

 
Kinder menu’s 

 
Kipnuggets met frites...…………………………….……………….........€ 9,50 

 
Frikandel met frites...………………………………….…………..……....€ 9,50 

 
Kroket met frites...…………………………………...………….….….…...€ 9,50 

 
2 stokjes saté met frites...…………………………………………..…....€ 9,50 

 
 

 

 

 

 



 

                                                              
Hoofdgerechten 

U kunt bij deze gerechten kiezen uit rijst, nasi of bami. 
Combinatiegerechten 

 
Indische combinatie...………………………………………………...……..€ 18,50 

  Daging Roejak, Babi pangang en Gado gado 
 

Foe Yong Hai combinatie...………………………………………………...€ 19,95 
  Foe Yong Hai, Babi pangang en kipfilet 
  met zwarte bonensaus 
  

Vlees combinatie...…………………………………………………...……....€ 19.95 
 Tja Sieuw, Babi pangang en Fu Nam 

 
Sze Chuan combinatie...…………………………………………..…..…...€ 23,95 

 ossenhaas met Sze Chuan saus, Babi ketjap 
 en kipfilet met pittige saus    

  
Peking eend combinatie...………………………………………..………..€ 19,95 

 Peking eend en kipfilet met zoete chili saus 
 
Kip combinatie...…………………………………....………………………....€ 18,50 

 Tjap tjoy met kipfilet, Ajam ketjap en saté  
 
Kip kerrie combinatie...…………………………………………..……..…..€ 19,95 

  Kipfilet met kerrie saus, Koe Loe Kai en  
  Babi Pangang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IJs en desserts 
 

Dame Blance………………………………………………………..……...€ 6,50 
Vanilleroomijs met warme chocoladesaus en slagroom 

 
Banaan Royaal………………………………………………………..…...€ 7,50 

Vanille en bananenroomijs met stukjes banaan,  
warme chocoladesaus en slagroom 

 
Sorbet..……………………………………………….………………….…...€ 7,95 

Vanille, aardbeien en bananenroomijs met 
vruchten en slagroom 

 
Coupe Bambino.……………………………………………………….….€ 4,50 

Vanille en aardbeienroomijs met slagroom 
 

IJs met advocaat.……………………………………………………...….€ 6,50 
 

Coupe Maria.……………………………………………………....……...€ 7,50 
Vanille ijs met Tia Maria 

 
Coupe Paris..………………………………………………………...…….€ 7,50 

Vanille ijs met Cointreau 
 

Coupe Prins Charles.…………………………………………..….…...€ 8,50 
Vanille ijs met Drambuie 

 
Coupe orientaal..…………………………………………………...…..€ 7,50 

Vanille ijs met Lychees en slagroom 
 

Fruit cocktail.……………………………………………………….........€ 3,95 
 

Lychees……………………………………………....….……………….….€ 3,95 
 
Gebakken ijs………………………………………………………………..€ 3,95 

 

 
 
 
 


