MENUKAART

MENU'S
CHINEES MENU
€16,50 p.p
minimaal 2 personen

Combinatie van gerechten in Chinese stijl bereid
Kippen- of Tomatensoep
Pangsit Goreng
Babi Pangang
Tjap Tjoy
Foe Yong Hai
Koe Loe Yuk
Saté Ajam
Vanaf 4 personen extra:
Kip met Kerriesaus

INDISCH MENU
€18,- p.p
minimaal 2 personen

Gerechten uit de 'gordel van smaragd', Indonesië
op onze wijze voor u geserveerd
Pisang Goreng
Babi Pangang
Foe Yong Hai
Geroosterd Speenvarken
Gebraden Kip in sojasaus
2 vleesschotel, Rund- en Varkensvlees
Sajor Lodeh, Indische groenteschotel
Gado Gado
Saté Ajam

Wij serveren bij het hoofdgerecht: witte rijst, nasi of bami naar keuze

MENU'S
CHINEES/INDISCH MENU
€17,50 p.p
minimaal 4 personen

Een combinatie van de beste gerechten uit zowel het
Chinese en Indische menu. Mogelijkheid om naar eigen
wens in te vullen

HAO HAO MENU
€27,50,- p.p
minimaal 2 personen

Het Hao Hao menu bestaat uit een combinatie van specialiteiten
gerechten uit de sichuanese en Kantonese keuken. Pikant en pittig
gekruide schotels kenmerken de Sichuanese keuken. Variatie in
ingrediënten en milde kruiden zijn de kenmerken van de Kantonese
keuken

Thaise ossenhaassalade
Kantonese maïssoep
Op theebladeren geroosterde Pekingeend geserveerd met flensjes
Kip in Paleisstijl
Runderhaas op z'n Sichuanees
Licht krokant gebakken grote garnalen
Geroosterde speenvarken op het droge
Vanaf 3 personen extra:
Pangafilet met bosuitjes
Vanaf 4 personen extra:
Lamsvlees op z'n Mongools gesauteerd met prei

Wij serveren bij het hoofdgerecht: witte rijst, nasi of bami naar keuze

MENU'S
GONGDELING MENU (VEGETARISCH
€17,00 p.p
minimaal 2 personen

Dit menu is vernoemd naar het beroemde restaurant
Gongdelin Sucai Guan. Dit restaurant is het oudste en
bekendste vegetarische restaurant in Peking

Tomatensoep of Sun la soep
Kantonese voorjaarsrolletjes
Roerei met verse tomaat
Boeddhistisch heilig maal van diverse groenten
Tofoe met Chinese paddenstoelen
Chinese groenten met oestersaus

PEKINGEEND MENU
€32,50,- p.p
minimaal 4 personen
reserveren vooraf gewenst
Dit Pekingeend menu wordt op een authentieke wijze
opgediend. Het vlees van de eend wordt per gerecht op
een speciale wijze bereid en geserveerd
Flensjes gevuld met krokant eendenvlees vergezeld met prei en komkommer
Geurige gebonden eendensoep
Fijngehakte eendenfilet in rolletjes van ijsbergsla
Teppan van eendenfilet
Verassing van de chef-kok

Wij serveren bij het hoofdgerecht: witte rijst, nasi of bami naar keuze

à la carte
VOORGERECHTEN
SOEPEN
Chinese tomatensoep
Chinese kippensoep
Haaienvinnensoep
Wantansoep
Sun la soep
Kantonese maïssoep met krabvlees
Kreeftsoep
Verse zeebanket soep

€
€
€
€
€
€
€
€

3,50
3,50
4,50
4,50
4,00
5,80
6,50
6,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,00
3,50
6,50
6,50
5,50
4,50
4,50
4,50
8,00
7,50
7,50

HORS D'OEUVRES
Pangsit goreng (4 stuks)
Kantonese voorjaarsrolletjes (2 stuks)
Gefrituurde garnalen gerold in een deeg (4 stuks)
Kantonese voorgerechten (4 variaties)
Scholfilet op toast gevuld met garnalenpaté
Ha Kauw, gestoomde rijstdeeg met garnalen
Sieuw mai, Kantonese ravioli
Sieuw long bao, kleine babaobroodjes
Geroosterde Pekingeend met flensjes
Thaise ossenhaassalade
Gestoomde coquilles geserveerd met glasbami

Wij serveren bij het hoofdgerecht: witte rijst, nasi of bami naar keuze

à la carte
HOOFDGERECHTEN
VLEES
Babi pangang van mager vlees
Babi pangang in die variëteiten
Cha sieuw
geroosterde varkenshaas op z'n Kantonees
Koe Loe Yuk
varkenvlees met zoetzure saus
Reepjes varkenshaas met lychees
Geroosterde speenvarken

€ 13,50
€ 14,50
€ 14,50

Varkensvleesschotel in twee variëteiten
keuze uit onderstaande gerechten:

€ 14,50

Babi pangang
Geroosterde speenvarken
Varkenshaas met lychees
Koe Loe Yuk

€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50

Babi ketjap
Cha Sieuw
Varkenshaas op z'n Sichuanees
Indisch stoofvlees varken

Reepjes runderhaas met zwarte bonensaus en verse parpika
Reepjes runderhaas met Chinese paddenstoelen
Reepjes runderhaas met kerriesaus
Reepjes runderhaas op z'n Mongools gesauteerd met prei
Plakes runderhaas op z'n Sichuanees
Plakes runderhaas op z'n Kantonees
Ossenhaas in pepersaus
Lamsvlees op z'n Mongools gesauteerd met prei

€
€
€
€
€
€
€
€

18,00
18,50
18,00
19,50
18,00
19,00
19,50
19,50

€
€
€
€
€
€
€
€

12,50
15,50
17,00
13,50
12,50
17,00
16,50
18,50

GROENTE, EI EN TOFOE
Gesauteerde groenten met reepjes kipfilet
Gesauteerde groenten met reepjes ossenhaas
Gesauteerde groenten met met grote garnalen
Boeddhistisch heilig maal geserveerd in een 'vogelnestje'
Gevulde omelet met diverse groenten en kipfilet
Gevulde omelet met diverse groenten en grote garnalen
Plakjes tofoe met Chinese paddenstoelen
'Happy family', diverse vleessoorten, garnalen en groenten

Wij serveren bij het hoofdgerecht: witte rijst, nasi of bami naar keuze

à la carte
HOOFDGERECHTEN
VIS en GARNALEN
Gepelde grote garnalen in Paleisstijl
Grote garnalen met Chinese paddenstoelen
Licht krokant gepaneerde garnalen 'op het droge'
Koe Loe Ha, garnalen gefermenteerd in zoetzure saus
Scholfilet in oestersaus
Scholfilet in zoetzure saus
Scholfilet in Sichuanese Hu-sing sais
Pangafilet met bosuien
Gebakken sliptong (3 stuks)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

20,50
20,50
19,00
20,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
18,50

GROENTE, EI EN TOFOE
Kip in Paleisstijl
Kip met cashewnoten
Kipfilet op z'n Sichuanees
Kipfilet met Chinese paddenstoelen
Kipfilet met kerriesaus
Kipfilet met ketjapsaus
Kipfilet met ananas
Kipfilet met lychees
Gebraden kip met Indsiche sojasaus
Gebakken Pekingeend op z'n Kantonees

Wij serveren bij het hoofdgerecht: witte rijst, nasi of bami naar keuze

à la carte
HOOFDGERECHTEN
TEPPAN
Teppan gerechten worden geserveerd op een hete gietijzeren
schaal. Deze manier bereiden zorgt ervoor dat de smaak van
verse ingrediënten het beste naar voren komt
Teppan van Pekingeend
Teppan van Babi pangang in pikante saus
Teppan van varkensfilet met Sichuanese saus
Teppan van kip met zwarte bonensaus
Teppan van runderhaas met Sichuanese saus
Teppan van runderhaas, ui en Kantonese zoetzure saus
Teppan van lamsvlees met Sichuanese saus
Teppan van grote garnalen
Teppan met filet van zeetong
Teppan van kipfilet, runderhaas, garnalen en diverse groenten
Teppan van Chinese paddenstoelen, tofoe en groenten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

20,50
17,50
17,50
17,50
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
17,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

13,50
14,50
14,50
14,50
15,50
14,50
15,50
13,50
16,50
16,50
16,00
16,00

NASI, BAMI en MIFANG
Nasi of bami met saté, Foe Yong Hai en Tjap Tjoy
Nasi of bami met saté, Babi pangang en Koe Loe Yuk
Nasi of bami met saté, Babi pangang en Foe Yong Hai
Nasi of bami met saté, Babi pangang en en Tjap Tjoy
Nasi of bami met saté, Babi pangang en Kip in Paleisstijl
Nasi of bami met saté, Babi pangang en Kip in Sojasaus
Nasi of bami met saté, Babi pangang en krokante garnalen
MIfang goreng met reepjes kipfilet
Mifang goreng met reepjes runderhaas
Mifang goreng Singapore
Kantonese nasi goreng
Kantonese bami goreng

Wij serveren bij het hoofdgerecht: witte rijst, nasi of bami naar keuze

à la carte
KINDERMENU
€7,50 p.p.

'Xiao PengYou'
Kleine vriend/ vriendin
Patat, nasi of Bami
Saté Ajam
Pipo ijs

'Zhen Haoxiao'
Wat een grap
Patat, nasi of Bami
Knakworstjes
Pipo ijs

'JingQi'
Verassing
Patat, nasi of Bami
Visfilet
Pipo ijs

