Combi gerechten

€

No. 1 ~ Nasi of Bami goreng (1/1)
~ Tjap tjoy of Foe yong hai
~ Babi pangang
~ 2 stokjes saté
(indien met tjap tjoy en foe yong hai
tezamen is een meerprijs van € 4,50)

17,50

No. 2 ~ Nasi of Bami goreng (1/1)
~ Gebakken gepaneerde garnalen
~ Babi pangang
~ 2 stokjes saté
(i.p.v. gebakken gepaneerde garnalen,
gewokte garnalen + € 2,00)

20,50

No. 3 ~ Nasi of Bami goreng (1/1)
~ Kipﬁlet met kerrysaus en groenten
~ Cha sieuw
~ Tjap tjoy
~ 2 stokjes saté

22,50

No. 4 ~ Nasi of Bami goreng (1/1)
~ Kong po yok
(pikante varkensvlees op z’n Szechuans)
~ Chinese koe lo kip
~ Babi pangang
~ 2 stokjes saté

23,00

Mei Wah rijsttafel v.a. 2 personen
~ Pangsit goreng (4 stuks)
~ 2 Chinese loempiaatjes
~ Cha sieuw
~ Gebakken garnalen
~ Ying Yeung Foe Ha
~ Chinese Tjap tjoy
~ Chinese Koe lo kip
~ Ananas
~ Kroepoek
~ Witte rijst (1/1)

50,00

Eend gerechten*
93.
94.
95.

Rijsttafels*
Chinese rijsttafel v.a. 2 personen
~ Babi pangang
~ Koe lo yuk (8 stuks)
~ Foe yong hai
~ Tjap tjoy
~ Kipﬁlet met champignons
~ Saté (4 stokjes)
~ Kroepoek
~ Witte rijst (1/1)
~ Ananas

40,00

Chinees Indische rijsttafel v.a. 2 personen
~ Babi pangang
~ Foe yong hai
~ Tjap tjoy
~ Kipﬁlet met kerrysaus
~ Gado gado
~ Saté (2 stokjes)
~ Geb. kippepootjes
~ 2 soorten Indisch gestoofd rundvlees
~ Groenten
~ Gebakken banaan
~ Ananas
~ Kroepoek
~ Witte rijst (1/1)

42,00

Gebakken eend in reepjes gesneden met apart
geserveerde Chinese pruimensaus
Gebakken eend in reepjes gesneden met ananas
in zoetzure saus
Gebakken eend in reepjes gesneden in pikante
zoete Cantonese saus

21,50
21,50
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Diverse gerechten
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Cassava
Kroepoek
Saté kip (4 stokjes)
Saté garnalen (4 stokjes)
Satésaus
Kerrysaus
patat frites
patat frites met geb. ei en 2 st. saté
of 1 geb. kippepootje
Extra geb. ei
Extra kippepootje
Witte rijst (1 pers.)
Atjar

2,00
2,25
6,50
12,50
3,00
4,50
4,00
9,00
0,75
4,50
3,75
3,00

Deze gerechten worden geserveerd met witte rijst.
I.p.v. witte rijst met nasi of bami goreng �€ 0,50 extra.
(De hoeveelheid = 1/2 portie)
Met mifang goreng € 1,50 extra. (= 1/2 portie)
Met Chow ming (Chin.Bami) € 3,50 extra. (= 1/2 portie)
Geen servering van witte rijst.
Kan niet gekozen worden als 1 persoonsgerecht.
Kan vegetarisch gemaakt worden.

Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag 15:30 - 21:00 uur
Zaterdag 12:00 - 21:00 uur
Zondag 12:00 - 20:30 uur
Alle feestdagen 12.00 - 21.00 uur
(ook indien deze op maandagen vallen,
september 2022

de vervangende vrije dag is dinsdag)

Soepen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kippesoep met champignons
Tomatensoep
Haaivinnesoep
Tjap tjoysoep (groentesoep)
Chinese hete groentesoep
Wan Tang-soep (kippebouillon met vleesﬂensjes)
Mei Wah-soep (kippebouillon met stukjes kip,
varkensvlees, garnalen en groenten)
Bamisoep/Mifangsoep (maaltijdsoep)
Sung le tung (pikante gebonden zoetzure soep
met reepjes varkensvlees en groente)

€
5,25
5,25
5,25
5,50
5,75
7,00
7,00
9,75
6,75

Chinese loempiaatjes (4 stuks)
Loempia
(met kip, Cha sieuwvlees en groenten)
Gebakken banaan (6 stuks)
Pangsit goreng (8 stuks)
Kerrieﬂensjes (4 stuks)
Vegetarische mini loempiaatjes (4 stuks)

5,00
6,00
5,00
6,00
3,00
3,00

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Nasi/Bami goreng gewoon (1/2 portie = € 4,00)
Mifang goreng (1/2 portie = € 4,50)
Nasi/Bami goreng extra (met 2 stokjes saté)
Nasi/Bami goreng speciaal (met 1 st. saté en 1 kip)
Nasi/Bami goreng met kipsaté (4 stokjes)
Nasi/Bami goreng met kerry
(met 2 stokjes saté, atjar en pinda’s)
Sjoe ya fang/ming (nasi/bami goreng belegd met ajam
pangang, babi pangang, 1 st. saté, ei en groenten)
Nasi/Bami/Mifang goreng Mei Wah
(babi pangang, koe lo yuk, kip en 2 st. saté)
Nasi/Bami/Mifang goreng Singapore
(droogbakken met daar doorheen Cha sieuwvlees,
garnalen, groenten en kerry)
Chow ming (drooggebakken Chinese bami met
daar doorheen Cha sieuwvlees, garnalen en groente)
Chow ming (Chinese bami) belegd
met groente en kipﬁlet of varkensvlees.
Chow ming (Chinese bami) belegd met biefstuk
Chow ming (Chinese bami) belegd met garnalen
Nasi/Bami/Mifang goreng belegd met groente en
kipﬁlet of varkensvlees
Nasi/Bami/Mifang goreng belegd met gesneden biefstuk
Nasi/Bami/Mifang goreng belegd met garnalen
Nasi/Bami goreng met foe yong hai of tjap tjoy en
2 st. saté (indien met foe yong hai en tjap tjoy
tezamen is een meerprijs van € 4,50)

Tjap tjoy gewoon
(met varkensvlees)
Tjap tjoy speciaal (met kipﬁlet en varkensvlees)
Tjap tjoy met kipﬁlet
Tjap tjoy met gesneden biefstuk
Tjap tjoy met garnalen
Tjap tjoy Mei Wah (met varkensvlees, kipﬁlet,
garnalen, Chinese visballetjes, etc.)
43. Chinese Tjap tjoy (idem Mei Wah tjap tjoy,
echter met Chinese groentebasis)
44. Lo Hong Tsai (Chinese vegetarische schotel)

(met Cha sieuwvlees)
45. Foe yong hai gewoon
46. Foe yong hai speciaal (idem als gewoon met extra ei,
champignons, ham en rolade)
47. Foe yong hai met kipﬁlet
48. Foe yong hai met garnalen
49. Ying yeung foe ha (omelet gevuld met tjap tjoy groenten,
kipﬁlet en surimi)

14,00
14,50
14,50
20,50
20,00
18,50

61.
62.
63.
64.

19,00

66.

16,50

67.
68.
69.
70.

14,00
14,50

Nasi/Bami rames gewoon
Nasi/Bami rames speciaal (met kip en 1 st. saté)
Gado gado *
Indische rijsttafel * (kroepoek, boontjes en witte kool,
2 soorten rundvlees, foe yong hai, gado gado,
kip en 2 st. saté)
prijs p.p.
v.a. 2 pers. prijs p.p.

65.

71.

8,00
9,00
10,50
11,50
14,50
11,50
14,00
17,00
15,50
18,50
18,00
21,50
23,00
14,00
20,00
19,50
14,50

50. Babi pangang
51. For naam ∆ (geroosterd en uitgebakken buikspekreepjes)
52. Cha sieuw (Chinese babi pangang ofwel
Cantonees geroosterd vlees)
53. Cha sieuw in pikante zwarte sojabonensaus
54. Babi ketjap
55. Koe lo yuk (16 stuks)
56. Varkensvlees met champignons
57. Varkensvlees met kerrysaus en groenten
58. Varkensvlees met tomatensaus
59. King tow yok (gebakken stukjes varkensvlees
in een pikante, fruitige gember-tomatensaus)
60. Combi vleesschotel ∆ (voor 2 pers. met babi pangang,
koe lo yuk, 2 st. saté en Cha sieuw)

72.

16,00
17,00
16,50

Biefstuk (ossenhaasvlees) gerechten*

18,50
16,00
15,00
16,00
16,00
16,00
17,00
23,00

73.
74.

B.
C.

(kleine éénpersoonsgerechten)
10,50
~ Tjap tjoy of foe yong hai met 1 st. saté
~ nasi of bami goreng
11,00 / 12,00 / 13,00
~ Keuze varkensvlees- of kipgerechten
(m.u.v. ∆) met 1 st. saté
~ nasi of bami goreng
13,00
~ Keuze uit biefstuk-gerechten met nasi of bami goreng
(m.u.v. ∆)

14,00
16,00
11,00

24,00
19,00

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Yak Yang gerechten
A.

16,00
Ajam pangang
16,00
Ajam ketjap
15,00
Koe lo kip (16 stuks)
17,00
Chin. koe lo kip (lichtgepaneerde, geb.kipﬁletstukjes
met ananas&cashewnoten in zoetzure tomatendressing)
16,00
Gebakken kip met ananas
(gesneden kipreepjes met ananas in zoetzure saus)
Seng tsau kai (licht gepaneerde gebakken kipﬁlet met 17,00
ananas en paprika’s in een zoetzure dressing)
16,00
Kipﬁlet met champignons
16,00
Kipﬁlet met kerrysaus en groenten
16,00
Kipﬁlet met tomatensaus
16,50
Kong po kai (pikante kipﬁlet met groente en
cashewnoten op Szechuanze wijze)
16,50
Hap tsuen kai (kipﬁletstukjes op Szechuanze wijze
met groente in een knoﬂook/gembersaus)
16,50
Kai ting
(gesneden kipﬁletblokjes met groente
en cashewnoten, licht pikant geroerbakt)
9,00
Halve gebakken kip ∆ **
Combi kipschotel ∆ (voor 2 pers. met gebakken kip ge- 23,00
marineerd met honing, kipsteak ananas,
2 st. kipsaté en kipﬁlet met groenten)

14,50
20,00
16,50

Indische gerechten
33.
34.
35.
36.

Kip gerechten*

Varkensvlees gerechten*

Nasi/Bami/Mifang goreng gerechten
16.
17.
18.
19.
20.
21.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

€

Ei gerechten*

Voorgerechten
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Groente gerechten*

€

84.

Gesneden biefstuk met champignons
Gesneden biefstuk met kerrysaus en groenten
Gesneden biefstuk met tomatensaus
Gho yok ting (gesneden biefstuk met groente
en cashewnoten, licht pikant geroerbakt)
Gesneden biefstuk met groente in een (licht)
pikante knoﬂook/soya-oystersaus
Gesneden biefstuk met groente in zwarte peper
Le tjap beef (gesneden biefstuk met groente
in een pikante Cantonese saus)
Moei wor beef (gesn. biefstuk met paprika’s en
uien geroerbakt met een zoete sojapasta-melange)
Sie yau beef (gesneden biefstuk met champignons
en rode pepertjes in een hartige sojasaus)
Combinatie ∆ (voor 2 pers., bestaande uit verschillende
pikante gerechten met varkensvlees, kipﬁlet en
gesneden biefstuk)

21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
31,00

Garnalen gerechten*
85. Ha lok (5 stuks in schaal gebr. grote garnalen
met oestersaus)
86. Gebakken garnalen (gepaneerde garnalen met
apart een zoetzure saus)
87. Garnalen met champignons
88. Garnalen met kerrysaus en groenten
89. Garnalen met tomatensaus
90. Sung tsi ha (licht gepaneerde garnalen met
groente in knoﬂook)
91. Tau si ha (garnalen met zwarte sojabonensaus)
92. Kong po ha (pikante garnalen met groente en
cashewnoten op Szechuanze wijze)

22,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50
20,50

