AFHALEN
Geniet u liever thuis van een uitstekende maaltijd in uw eigen intieme omgeving? Al onze verse
gerechten zijn uiteraard ook af te halen. Kijk onder “afhalen’ voor alle gerechten. Telefonisch bestellen
is mogelijk. Dit voorkomt dat u op uw bestelling moet wachten.

SOEPEN
1 Tomatensoep
2 Kippensoep
3 Haaienvinnensoep
4 Kippensoep met champignons
5 WanTan soep(flensjes met vlees en garnalen)
6 Peking soep (pittige soep met stukjes kip)

€3.50
€3.50
€3.50
€4.00
€5.50
€5.5

VOOR- EN BIJGERECHTEN
7 Loempia
8 Loempia Peking(kleine loempia's, 2 stuks)
9 Loempia Mini (mini loempia's, 10 stuks)
10 Ka Lie Kwok (kerry hapjes, 10 stuks)
11 Kroepoek
12 Sat é varkenshaas (4 stokjes)
13 Saté kip (4 stokjes)
14 Atjar (zoetzure witte kool)
15 Tja Wan Tan (Pangsit Goreng, 8 stuks)
16 Pisang goreng (gebakken banaan, 4 stuks)
17 Witte rijst
18 Pindasaus
19 Babi Pangangsaus
20 Zoetzure saus
-------------------------------

€4.00
€4.00
€4.50
€4.50
€2.50
€6.00
€6.00
€3.00
€5.50
€4.00
€2.90
€2.50
€2.50
€2.50

NASI GERECHTEN
21 Nasi gewoon (met ham en ei)
22 Nasi speciaal (met een kippenpoot en 1 st saté)
23 Nasi sate (3 stokjes)
24 Nasi compleet (Goe low yuk, Babi Pangang en 2 st saté)
25 Nasi Kai (met gesneden kip en groenten)
26 Nasi Yuk (met gesneden varkensvlees en groenten)
27 Nasi Ngau Yuk (met gesneden biefstuk en groenten)
28 Nasi Ha (met Chinese garnalen en groenten)

€5.30
€8.50
€8.50
€13.20
€9.00
€9.00
€12.00
€14.50

29 Nasi Yeung Chow
(Kantonese gebakken rijst met reepjes vlees en kleine garnaaltjes)

€11.20

-------------------------------

BAMI GERECHTEN
30 Bami gewoon (met ham en ei)
31 Bami speciaal (met een kippenpoot en 1 st sate)
32 Bami sate (3 stokjes)
33 Bami compleet (Goe low yuk, Babi Pangang en 2 stsate)
34 Bami Kai (met gesneden kipfilet)
35 Bami Yuk ( met gesneden varkensvlees en groenten)
36 Bami Ngau Yuk (met gesneden biefstuk en groenten)
37 Bami Ha ( met Chinese garnalen en groenten )

€5.30
€8.50
€8.50
€13.20
€9.00
€9.00
€12.00
€14.50

CHINESE BAMI GERECHTEN
38 Chinese bami met gesneden varkensvlees
39 Chinese bami met gesneden kipfilet
40 Chinese bami met gesneden biefstuk
41 Chinese bami met Chinese garnalen
42 Chinese bami Camposing (met Chinese garnalen, varkensvlees en
kipfilet)
-------------------------------

€9.80
€9.80
€12.00
€14.50
€14.30

MIHOEN GERECHTEN
43 Mihoen met gesneden varkensvlees
44 Mihoen met gesneden kipfilet
45 Mihoen met gesneden biefstuk
46 Mihoen met Chinese garnalen
47 Mihoen Camposing
(met Chinese garnalen, varkensvlees en kipfilet)
48 Sing Chow Mie (mihoen met kerrypoeder, reepjes varkensvlees en
garnaaltjes)
-------------------------------

€9.80
€9.80
€12.00
€14.50
€14.30
€12.00

OMELET GERECHTEN
49 Foe Yong Hai met gesneden varkensvlees
50 Foe Yong Hai met gesneden kipfilet
51 Foe Yong Hai met Chinese garnalen
52 Foe Yong Hai Camposing‚ (met Chinese garnalen, varkensvlees en
kipfilet)
-------------------------------

€9.00
€9.00
€14.50
€14.30

GROENTE GERECHTEN
53 Tjap Tjoy met gesneden varkensvlees
54 Tjap Tjoy met gesneden kipfilet
55 Tjap Tjoy met gesneden biefstuk
56 Tjap Tjoy met Chinese garnalen‚
57 Tjap Tjoy Camposing‚
(met chinese garnalen, varkensvlees en kipfilet)
-------------------------------

€9.00
€9.00
€12.00
€14.50
€14.30

VARKENSVLEES GERECHTEN
58 Cha Siu (mager geroosterd varkensvlees)
59 For Nam (krokant geroosterd spek)
60 Babi Pangang
61 Babi Pangang met ketjapsaus
62 Babi Pangang met kerrysaus
63 Babi Pangang met zwarte bonensause saus‚
64 Babi Pangang met ananas en zoetzure saus‚
65 Babi Ketjap
66 Goe Low Yuk‚
67 Gesneden varkensvlees met verse champignons
68 Gesneden varkensvlees met kerrysaus
69 Gesneden varkensvlees met Bali saus
-------------------------------

€12.50
€12.50
€11.80
€12.50
€12.50
€12.50
€12.50
€11.80
€11.00
€11.00
€11.00
€11.00

RUNDVLEES GERECHTEN
70 Gesneden biefstuk met kerrysaus
71 Gesneden biefstuk met ananas‚
72 Gesneden biefstuk met Bali saus
73 Gesneden biefstuk met verse champignons
-------------------------------

€12.30
€12.30
€12.30
€12.30

KIP GERECHTEN
74 Kipfilet met verse champignons
75 Kipfilet met kerrysaus
76 Kipfilet met ananas
77 Kipfilet met Bali saus
78 Kipfilet met ketjapsaus
79 Goe Low Kai‚
80 Ajam Pangang (gebakken kip met Babi Pangang saus)
81 Kip Malakka (gebakken kip met pindasaus)
-------------------------------

COMBINATIE GERECHTEN

€10.50
€10.50
€10.50
€10.50
€10.50
€10.50
€11.00
€11.00

82 Foe For Fan ( foe yong hai, babi pangang en nasi)
83 Foe Tjap Fan (foe yong hai, tjap tjoy en nasi)
84 Foe Goe Fan (foe yong hai, goe low yuk en nasi)
85 Tjap For Fan‚ (tjap tjoy, babi pangang en nasi)
86 Tjap Goe Fan (tjap tjoy, goe low yuk en nasi)
87 Goe For Fan (goe low yuk , babi pangang en nasi)
88 Foe For Min‚ (foe yong hai, babi pangang en bami)
89 Foe Tjap Min (foe yong hai, tjap tjoy en bami)
90 Foe Goe Min (foe yong hai, goe low yuk en bami)
91 Tjap For Min (tjap tjoy, babi pangang en bami)
92 Tjap Goe Min (tjap tjoy, goe low yuk en bami)
93 Goe For Min‚ (goe low yuk, babi pangang en bami)
------------------------------GARNALEN EN VIS GERECHTEN
94 Chinese garnalen met kerrysaus
95 Chinese garnalen met verse champignons‚
96 Chinese garnalen met ananas
97 Chinese garnalen met Bali saus
98 Tja Tai Ha (in deeg gebakken grote Chinese garnalen) ‚
99 Ka Lie Yu (in deeg gebakken kabeljauwfilet met kerrysaus)
100 Goe Low Yu (in deeg gebakken kabeljauwfilet met zoetzure saus)
101 Si Tjap Yu (in deeg gebakken kabeljauwfilet met zwarte bonensaus)
-------------------------------

€11.50
€11.50
€11.50
€11.50
€11.50
€11.50
€11.50
€11.50
€11.50
€11.50
€11.50
€11.50

€17.80
€17.80
€17.80
€17.80
€19.00
€15.90
€15.90
€15.90

MIHOEN/CHINBAMI EXTRA
102 Mihoen of Chinese bami ipv nasi, bami of witte rijst, dit kan alleen in
combinatie met een hoofdgerecht
-------------------------------

€2.60

KANTONESE SPECIALITEITEN
103 Yung Tai Ha‚ (grote Chinese garnalen gevuld met kipfilet)
104 Ha Lok (grote gepelde garnalen met tomatensaus)
105 Tjiel Yim Ha (grote Chinese garnalen met peper en knoflook)
106 Koeng Pao Ha (Chinese garnalen met groenten en cashewnoten in
pikante saus)
107 Kaai Laan Ha (Chinese garnalen met jonge broccoli)
108 Si Tjap Ha (Chinese garnalen met zwarte bonensaus en groenten)
109 Koeng Pao Kai‚ (gesneden kipfilet met groenten en cashewnoten in
pikante saus)
110 Kaai Laan Kai (gesneden kipfilet met jonge broccoli)
111 Si Tjap Kai (gesneden kipfilet met groenten en zwarte bonensaus)
112 Koeng Pao Ngau Yuk (gesneden biefstuk met groenten en
cashewnoten in pikante saus)

€19.30
€19.30
€19.80
€18.80
€18.80
€18.80
€13.70
€13.70
€13.70
€14.70

113 Kaai Laan Ngau Yuk (gesneden biefstuk met jonge broccoli)
114 Si Tjap Ngau Yuk (gesneden biefstuk met groenten en zwarte
bonensaus)
115 Peking eend
116 Peking eend met ananas
117 Peking eend met Chen Pi saus (Chen Pi saus is een zachte zoete saus
met groenten)
118 Si Tjap Saam Man Yu (gebakken zalm filet met groenten en zwarte
bonensaus)
119 Lat Tjap Long Lee ( gebakken tongfilet in pikante saus)
120 Low Hon Chai (een authentiek vegetarisch gerecht)

€14.70
€14.70
€16.00
€16.80
€16.80
€18.00
€19.50
€14.80

Dit is slechts een kleine greep uit onze menukaart,
voor meer specialiteiten zien wij u graag terug in ons restaurant
-------------------------------

CHINESE / KANTONESE RIJSTTAFELS
121 Chinese rijsttafel voor 2 personen)
(te bestellen vanaf 2 personen , per persoon
- Tomaten- of kippensoep
- mini Loempia
- Foe Yong Hai
- Tjap Tjoy
- Goe Low Yuk
- Babi Pangang

€34.00
€15,50)

122 Kantonese rijsttafel voor 2 personen)
(te bestellen vanaf 2 personen, per persoon
- SatÃ© kip
- mini Loempia
- Koeng Pao Kai
- Cha Siu
- Kantonese Goe Low Yuk
- Si Tjap Ngau Yuk

€39.00
€18,00)

