3 gangen keuzemenu 25,50 p.p. U kiest een voor-, tussen- en hoofdgerecht.
4 gangen keuzemenu 30,50 p.p. U kunt een extra voor- of tussengerecht kiezen

Voorgerechten

Sui Kau soep

Kip salade

Heldere bouillon met dunne deeglapjes
gevuld met garnalen

Salade van krokante kip met een frisse
dressing van limoen, chili en knoflook

Beef salade

Szechuan soep
Pikant zure soep met kip en Chinese
champignons

Dunne plakjes ossenhaas met een saus van
Chinese azijn en chili

Gerookte eendenborstfilet

Springrolls (vegetarisch mogelijk)
Chinese loempia’s met fijngesneden kip en
groente

Eendenborstfilet gerookt in Chinese
theebladeren met een sausje van mango-chili

Hors d’oeuvre
4 stuks, assortiment van Chinese hapjes

Tussengerechten
Kabeljauw

Dumplings

Gestoomde kabeljauw met lente-ui in sojasaus

In de pan gebakken Aziatische vleespasteitjes

Japans Beef

Spicy garlic shrimps

Gebakken ossenhaas in een Japans stijl

Tofu rol (vegetarisch)
Krokante tofublad gevuld met shiitake
paddenstoelen, wortel en vermicelli in
oestersaus

(vegetarisch mogelijk)

Gewokte garnalen met verse knoflook in een licht
pittige chili saus

Gestoomde coquille
Gestoomde Sint Jacobschelp coquilles met
knoflook, lente-ui & vermicelli

Ossenhaas spiesjes

Hoofdgerechten
Chinese Koe Lo Kip

Teppan Beef

Gepaneerde kipfilet in een zoetzure
vruchtensaus

Malse ossenhaas gegrild op een ijzeren plaat.
U kunt kiezen uit zwarte bonensaus, zwarte
pepersaus
of kung po saus

Cha Sieuw
Geroosterd varkensvlees gemarineerd met
honing, chili en Hoisin saus, vervolgens gewokt
met een pittig smaakje

Peking Eend
Geroosterde Pekingeend met hoisin/pruimen
dipsaus

Hao Yóu Garnalen
Roergebakken gepelde garnalen in oestersaus

Mixed Seafood
Tongfilet, gebakken coquilles en garnalen in
abalone saus

Groentenmix
Gemengde groenten en tofu met verse
knoflook

Het keuzemenu is inclusief witte rijst. Wilt u in plaats daarvan
nasi of bami, dan geldt er een toeslag van €1,00. Voor mihoen of chinese bami is dat €2,50

NB Hoewel alle zorgvuldigheid is opgenomen bij het samenstellen van onze menukaart, kunnen
gerechten ingrediënten bevatten die niet zijn vermeld in de omschrijving. Deze ingrediënten kunnen
mogelijkerwijs een allergische reactie veroorzaken. Graag willen wij u van dit risico op de hoogte
brengen. Gasten met een allergie kunnen vanzelfsprekend ons personeel vragen naar de allergenen
inhoud van onze gerechten

À la carte

Voorgerechten
1. Wan Tan soep

€5.50

5.

Heldere bouillon met dunne deeglapjes
gevuld met varkensvlees

2. Szechuan soep

€5.50

6.

€5.00

Hors d’oeuvre

Kip salade

€7.00

Salade van krokante kip met een frisse
dressing van limoen, chili en knoflook

7.

Chinese loempia’s met fijngesneden kip en
groente

4.

€9.50

Gestoomde Sint Jacobschelp coquilles met
knoflook, lente-ui & vermicelli

Pikante zure soep met kip en Chinese
champignons

3. Springrolls (vegetarisch mogelijk)

Gestoomde coquilles

€7.50

4 stuks, assortiment van Chinese hapjes

Beef salade

€8.50

Dunne plakjes ossenhaas met een saus van
Chinese azijn en chili

8.

Eendflensjes

€11.00

Geroosterde pekingeend met flensjes, lenteui & komkommer met Hoisin saus

Tussengerechten
11. Garnalenrol

€7.50

Gefrituurd opgerold velletje gevuld met
garnalen, krab & avocado

12. Tongfilet

€8.50

Krokante gepaneerde tongfilet met wasabisaus en zoetzure zeewier

13. Japans Beef

€8.50

Gebakken ossenhaas in een Japans stijl

14. Knoflook garnalen

€8.50

Gewokte garnalen met geurige sojaboter, verse
knoflook en Chinese rijstwijn

15. Soft-shell krab

€9.50

Gefrituurde soft-shell krab in pruimenhoningsaus en wasabi-mayonaise

16. Gebakken Coquille

€9.50

Gebakken coquille en een duo van garnalen met
zoetzure zeewier topping

17. Tofu rol (vegetarisch)

€7.00

Krokante tofublad gevuld met shiitake
paddenstoelen, wortel en vermicelli in
oestersaus

18. Lams spiesjes

€9.50

Hoofdgerechten
21. Citrus kip

€15.50

29. Congbao Ossenhaas

Roergebakken ossenhaas met gember en
lente-ui

Licht gepaneerde kipfilet met
sinaasappelsaus

22. Szechuan kip

€15.50

30. Hei Jiao Ossenhaas

31. Hot Beef
€15.50

€16.00

Drooggebakken kipfilet met verse
knoflook, sojasaus en Chinese azijnsaus,
zoetzuur van smaak

25. Koe Loe Yuk Cantonese style

€16.00

Gepaneerde varkensvlees met vruchten in
zoetzure saus

32.

Teppan Beef

€16.00

Geroosterd varkensvlees op Kantonese wijze
bereid

33. Hei Jiao Lam

€18.50

Geroosterde Pekingeend met
hoisin/pruimen dipsaus

28. Tausi Ossenhaas

€18.00

Roergebakken ossenhaas met zwarte
bonen saus

€22.50

Lamsracks in zwarte pepersaus

€19.00

Roergebakken gepelde garnalen met noten
in een licht pikante saus

35. Haoyou Garnalen
27. Peking Eend

€21.00

Malse ossenhaas gegrild op een ijzeren
plaat. U kunt kiezen uit zwarte bonensaus,
zwarte pepersaus
of kung po saus

34. Kongbao Garnalen
26. Cha Sieuw

€18.00

Ossenhaas met lente-uitjes, knoflook,
gember en verse rode pepertjes

Kipfilet met 5 kruiden en rode peper

24. Sunzi kip

€18.00

Ossenhaas in zwarte pepersaus

Roergebakken kipfilet in heerlijke pittige
saus

23. Jiao Yim kip

€18.00

Roergebakken gepelde garnalen in
oestersaus

€19.00

36. Red Curry

€22.00

Garnalen en coquilles met Aziatische
kruiden in een mild pittige rode currysaus

37. Teppan Ha

€21.00

Garnalen gegrild op een ijzeren plaat. U
kunt kiezen uit zwarte bonensaus, zwarte
pepersaus of kung po saus

39. Groentenmix (vegetarisch)

40. Mah Poh Tofu (vegetarisch)

€20.00

Lichtgepaneerde tongfilet roergebakken in
zoetzure vruchtensaus

€13.00

Tofu in een pittige aromatische hot bean
saus

41. Spice Monk (vegetarisch)
38. Zoetzuur tongfilet

€13.00

Gemengde groenten en tofu met verse
knoflook

€14.50

Vegetarische pittige mix van Chinese kool,
bamboe, Chinese paddenstoelen, peultjes,
boomoortjes en verse rode peper

Al onze hoofdgerechten zijn inclusief witte rijst. Wilt u in plaats daarvan
nasi of bami, dan geldt er een toeslag van €1,00. Voor mihoen of chinese bami is dat €2,50.

NB Hoewel alle zorgvuldigheid is opgenomen bij het samenstellen van onze menukaart, kunnen gerechten
ingrediënten bevatten die niet zijn vermeld in de omschrijving. Deze ingrediënten kunnen mogelijkerwijs een
allergische reactie veroorzaken. Graag willen wij u van dit risico op de hoogte brengen. Gasten met een allergie
kunnen vanzelfsprekend ons personeel vragen naar de allergenen inhoud van onze gerechten.

Kindermenu
Voor de kleintjes onder ons serveren
wij een lekker 3 gangen kindermenu
€10,50

Voorgerechten
Tomatensoep
Mini loempia’s

Hoofdgerechten
Koe Loe Kip
2 stokjes kipsaté
Kipnuggets

Dessert
Kinderijsje

Het kindermenu is inclusief witte rijst, nasi, bami of frietjes met appelmoes en mayonnaise.

