Diverse gerechten
83. Patat frites met gebakken ei en 2 st. kipsaté
of 1gebakken kippenpootje
84. Patat frites
85. Kindermenu t/m 12 jaar (nasi/bami/patat frites met
86.
87.
88.
89.
90.

2 balletjes koe lo yuk, foe yong hai en 1 stokje saté)

Kroepoek
Saté kip (4 stokjes)
Saté garnalen (4 stokjes)
Satésaus
Diverse sausen

€
11,00
5,00
13,00
2,75
7,00
13,50
3,50
4,75

(ketjap / knoﬂook / tausi / kerriesaus)

Kofﬁe & warme dranken
Keizerlijke Latte (Latte machiatto)
Kofﬁe
Thee (div. smaken)
Chinese thee (jasmijn thee)
Hazelino Coffee (kofﬁe met hazelnootsiroop
en slagroom)

Cappuccino
Espresso
Manderin Coffee (met Mandarinetto)
Irish Coffee (met Irish whiskey)
French Coffee (met Cointreau of Grand Marnier)
Spanish Coffee (met Tia Maria)
Napoleon Coffee (kofﬁe met cognac, bruine suiker

€
4,50
3,50
3,00
4,50
5,50
4,00
3,50
8,50
8,50
8,50
8,50
9,50

en slagroom)

Extra couvert
Volwassen
Kinderen

4,00
3,00

Desserts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Chocotoﬁjs en slagroom
(melkchocoladeijs, karamelijs en vanille-ijs)

Vanille-ijs met lychees en slagroom
Vanille-ijs met ananas en slagroom
Dame Blanche (met warm choc. saus en slagroom)
Sortbet (vanille-ijs met cocktailvruchtjes, aardbeiensaus,
7-up en slagroom)

Vanille-ijs met advocaat evt. met chocoladesaus
en slagroom
Royal Banana (vanille-ijs met gebakken banaan,
Amaretto, chocoladesaus en slagroom)
Ananas (2 schijven)

Lychees
Verse vruchten
Vanille-ijs met verse vruchten en slagroom
Vanille-ijs met verse aardbeien en slagroom
(indien voorradig)

13. Vanille-ijs met galiameloen, een scheutje
Lycheelikeur en slagroom

7,50
6,50
6,50
6,50
6,50
8,50
9,50
3,00
4,25
6,50
8,50
9,00
9,50

Frisdranken
Cola
Sinas
Seven-up
Cassis
Tonic
Spa rood/blauw
Ice tea
Fristi
Chocolademelk
Appelsap
Jus d’Orange

2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75

Likeuren
Grand Marnier/Cointreau/D.O.M.
Amaretto
Lycheelikeur
Mandarinetto
Licor Cuarente y Tres (43)
Drambuie
Frangelico

6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50

Cognac
Remy Martin V.S.O.P.

8,50

Bieren
Radler 0.0
Heineken bier (ﬂesje 30 cl.)
Alcohol vrije bier (ﬂesje 30 cl.)
Hoegaarden witbier
Palm bier
Tsing tao (Chinees bier)

3,75
3,25
3,25
4,00
4,00
4,00

Wijnen
Witte huiswijn (droog)
Rode huiswijn
Chinese zoete witte wijn Chefoo
Witte of rode wijn per ﬂes (0,75 liter)

4,50
4,50
4,50
17,50

Dranken
Port (rood/wit)
Sherry (medium/dry)
Jonge jenever
Bessenjenever
Oude jenever
Vieux
Irish Whiskey /Scotch Whisky
Glenﬁddich single malt whisky

september 2022

4,25
4,25
3,75
4,00
4,00
4,00
5,75
6,00

Menukaart

Soepen

€

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kippensoep met champignons
Tomatensoep
Haaivinnensoep
Tjap tjoysoep (groentensoep)
Chinese hete groentensoep
Wan Tangsoep (kippenbouillon met vleesbuideltjes)
Mei Wahsoep (kippenbouillon met stukjes kip,

6,00
6,00
6,00
6,50
7,50
8,25
8,00

8.

varkensvlees, garnalen en groenten)
Sung le tung (gebonden pittige soep gevuld met
ﬁjngesn. vlees en groenten)

7,50

Voorgerechten
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Loempia (met kip, cha sieuwvlees en groenten)
Chinese loempiaatjes (2 stuks)
Gebakken banaan (4 stuks)
Pangsit goreng (4 stuks)
Vegetarische mini loempiaatjes (4 stuks)
Vegetarische gebakken kerrieﬂensjes (4 stuks)
Garnalensalade (gamba’s op een bedje van salade
bedekt met een zachte mayonaisedressing)

16. Kipsalade (kippenborstﬁletstukjes op een bedje van
salade bedekt met een zachte mayonaisedressing)
17. Paan paan kai (pikante kipsalade in een
soya-oysterdressing)
18. Sei ha (2 st. pittige half gepelde garnalen met ﬁjne
stukjes knoﬂook in boter gebakken)

19. Tjie ma ha

(1 stuk grote garnaal gebakken in een krokant sesamjasje
geserveerd met een zoetzuur sausje)
20. Tjie ma kai (3 kleine kipﬁletplakjes gebakken in een
krokant sesamjasje, geserveerd met zoetzuur sausje)

geroosterd vlees)

23. Cha sieuw met ﬁjngesneden paprika’s in pikante
knoﬂook/zwarte sojabonensaus
24. Babi ketjap (varkensvlees met groenten in een licht
pikante ketjapsaus)

25. Varkensvlees met champignons
26. Varkensvlees met groenten in kerriesaus
27. King tow yok (krokant gebakken varkensvleesstukjes in
een pittig fruitige saus van knoﬂook/gember
tomatendressing)
28. For naam (geroosterd en krokant uitgebakken buikspek)
29. Combi vleesschotel (babi pangang, cha sieuw,
koe lo yuk, 1 st. saté)

cashewnoten op Szechuanze wijze)

31. Chinese koe lo kip

(licht gepaneerde, geb. kipﬁletstukjes met ananas,
tomaat en cashewnoten in een zoetzure tomatendressing)
32. Ajam pangang (gebakken kippenborstreepjes in een
babi pangangsaus)

33. Gebakken kip met ananas

(gesneden kippen-borstreepjes met ananas in een
zoetzure saus)

34. Kipﬁlet met champignons
35. Kipﬁlet en groenten in kerriesaus
36. Le tjap kai (gebakken kipﬁletstukjes met groenten in

42. Gesneden biefstuk met champignons
43. Gesneden biefstuk met groenten in kerriesaus
44. Gesneden biefstuk met tomaten in een zoete
tomatensaus
45. Gho yok ting (gesn. biefstukjes met groenten en ca-

10,00

50.

47.
48.
49.

10,00

shewnoten, lichtpikant roergebakken)
Sie yau gho yok (gesn. biefstuk met champignons,
uien, prei en pepertjes in een pikant hartige sojasaus)
Hau yau gho yok (gesn. biefstuk met groenten in een
knoﬂook/soya-oystersaus)
Hak tjeeuw gho yok (gesn. biefstukjes met groenten
in een zwarte pepersaus)
Moi wor gho yok (gesn. biefstuk met uien en paprika
geroerbakt in een licht zoete sojabonenmelange)
Combi beef (gesn. biefstuk in kerriesaus,
Indisch gestoofd rundvlees, tjap tjoy met gesn. biefstuk)

Tjap tjoy (met kipﬁlet en/of varkensvlees)
Tjap tjoy met gesneden biefstuk
Tjap tjoy met garnalen
Tjap tjoy Mei Wah (met varkensvlees, kipﬁlet,

51.
52.
53.
54.

17,50
19,00

55. Chinese Tjap tjoy (idem Tjap tjoy Mei Wah, echter

21,00

paksoi, Chin. vermicelli, Chinese champignons,
gebakken deegstukjes)
57. Tjoy ting (Vegetarische schotel met groente en
cashewnoten, licht pikant geroerbakt)

17,50
17,50
19,00
19,00
22,00

22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
28,00

garnalen, visballetjes etc.)

met paksoi als groentebasis)

56. Lo hong tsai (Chinese vegetarische schotel met o.a.

58. Broccoli met gesneden biefstuk

17,50
21,50
22,00
20,50
21,50
18,50
18,50
22,50

Ei-gerechten *
59. Foe yong hai met kipﬁlet
60. Foe yong hai speciaal (met cha sieuwvlees,
ham en champignons)

61. Foe yong hai met garnalen
62. Ying yeung foe hai (Omelet gevuld met

17,50
17,50
22,00
19,00

tjap tjoy- groenten, kipﬁlet en surimi=imitatiekrab)

19,00

Garnalengerechten *

19,00

63. Ha lok (grote garnalen in schaal, gebakken in boter

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

een zoet pittige Cantonese saus)
37. Hap tsuen kai (kipﬁletstukjes met groenten in een
19,00
knoﬂook/gembersaus)
38. Kong ping kai (crispy gebakken kipﬁletstukjes met
19,00
pepertjes en specerijen droog pikant geroerbakt)
39. Linmong kai (Lichtgepaneerde kipﬁlet in reepjes gesneden 19,00
met een vleugje vanille in een zacht/zoete citroensausje)

begeleid met groenten in een soya-oystersaus)
Dit gerecht is ook verkrijgbaar met groenten in een
knoﬂook/tomatensaus.

64. Gebakken garnalen
65.
66.
67.
68.

(gepaneerde gebakken grote garnalen met zoetzure saus)

Garnalen met champignons
Garnalen met groenten in kerriesaus
Garnalen met tomaten in een zoete tomatensaus
Sung tsi ha (licht gepaneerde, gebakken garnalen met
groenten in een knoﬂooksaus)

69. Tau si ha

(garnalen in een knoﬂook/zwarte sojabonensaus)

70. Kong po ha (pikante garnalen met groenten en

Eendgerechten *
71. Gebakken Pekingeend in reepjes gesneden met
(apart) geserveerde Chinese pruimensaus
of de zoet pittige le tjapsaus. (Keuze maken……...)
72. Gebakken Pekingeend in reepjes gesneden met
ananas in zoetzure saus

€
24,00
24,00

Combigerechten

No. 1
• Nasi/Bami goreng
• Tjap tjoy of foe yong hai
• Babi pangang met 1 stokje saté

19,50

No. 2
• Nasi/Bami goreng
• Gebakken gepaneerde garnalen
• Babi pangang met 2 stokje saté

22,00

No. 3
• Nasi/Bami goreng
• Kipﬁlet met kerriesaus en groenten
• Cha sieuw
• Tjap tjoy met 1 stokje saté

22,50

Indische rijsttafel vanaf 1 persoon

No. 4
• Nasi/Bami goreng
• Kong po yok (pikante varkensvlees met groente

24,00

•Ajam pangang
• Foe yong hai
• Gado gado
• 1 stokje saté kip
• Kroepoek

(Indien met tjap tjoy en foe yong hai tezamen is een
meerprijs van € 3,00)

en cashewnoten op Szechuanze wijze)

• Chinese Koe lo kip
• Chinese kool belegd met gesneden biefstuk
No. 5 Saam le
(combinatie van 3 verschillende pittige gerechten)

• Witte rijst
• Tausi beef (gesn. biefstuk in knoﬂook/zwarte
sojabonensaus)

• Le tjap kai (gebakken kipﬁletstukjes in een

23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00

• Voorgerecht
2 Chinese loempiaatjes
• Hoofdgerecht
King tow yok (nr.27), Cha sieuw (nr. 22),
Gho yau kai (nr.40),
Hak tjeeuw beef (nr.48)
• Dessert
Vanille ijs met lychees
Kofﬁe of thee

25,00

• Indisch gestoofd rundvlees
• Boontjes en witte kool
• Atjar en pinda’s
• Gebakken banaan

60,00

Bestaande uit 6 verschillende Chinese gerechten,
waaronder 2 varkens-, 2 gevogelte- en 2 biefstukgerechten. Indien u voorkeur heeft aan een
garnalengerecht erin is de prijs voor
2 personen € 66,-. Als afsluiter van dit menu is een
kopje kofﬁe of thee inbegrepen.

Yak Tipgerechten (“Alles op één bordgerechten”)

Rijsttafels *
50,00

De Chinese Indische rijsttafel bestaat uit de
volgende gerechten:
• Babi pangang • Gado gado
• groenten
• Tjap tjoy
• Saté
• gebakken banaan
• Foe yong hai • Gebakken kippenpootjes
• kroepoek
• Kipﬁlet in kerriesaus
• 2 soorten Indisch gestoofd rundvlees
Als toetje kunt u kiezen uit ananas of lychees. Ter
afsluiting van deze rijsttafel is er een kopje kofﬁe of
thee inbegrepen.

cashewnoten op Szechuanze wijze)

73. Nasi/Bami goreng speciaal (met een gebakken kippen- 15,00
pootje, 1 st. saté kip, gebakken ei en een plakje kiprollade)

74. Nasi/Bami goreng met vier stokjes kipsaté
75. Sjoe ya fang/ming (Nasi/Bami goreng belegd met ajam
en babi pangang, 1 st. saté, groenten en een gebakken ei)

76. Nasi/Bami/Mifang goreng Singapore

(drooggebakken kerrie met doorheen cha sieuwvlees,
garnalen, ham en groenten) is pittig, kan mild

77. Nasi/Bami rames speciaal

(Indische rijsttafeltje op één bord)

78. Nasi/Bami/Mifang goreng met kipﬁlet of
varkensvlees en groenten
79. Nasi/Bami/Mifang goreng met gesneden biefstuk
en groenten
80. Chow ming (gebakken Chinese bami) belegd met
kipﬁlet of varkensvlees en groenten
81. Chow ming (gebakken Chinese bami) belegd met
gesneden biefstuk en groenten
82. Yeung tjow chow ming (Chinese bami, drooggebakken
met doorheen cha sieuwvlees, garnalen en groenten)

* Deze gerechten worden geserveerd met witte rijst. I.p.v. witte rijst met nasi

55,00

(prijs voor 2 personen)

Cantonese dressing)

• Sie yau yok (varkensﬁlet in een hartige sojasaus)

(prijs voor 2 personen)

23,00

Chinese rijsttafel voor 2 personen

Menu du Chef voor 2 personen
29,00

60,00

• Voorgerecht
Mei Wahsoep
• Hoofdgerecht
Cha sieuw, gebakken garnalen,
Chinese tjap tjoy, Tausi beef,
Chinese koe lo kip
• Dessert
Dame Blance
Kofﬁe of thee

19,50

Chinees Indische rijsttafel vanaf 2 personen
24,00

Mei Wah rijsttafel voor 2 personen
(prijs voor 2 personen)

Mei Wah
• Nasi/Bami/Mifang goreng
• Babi pangang
• Gebakken kipreepjes met ananas
• Koe lo yuk met 1 stokje saté

(i.p.v. gebakken gepaneerde garnalen,
gewokte garnalen + € 2,00)

Groentegerechten *

10,00

17,50

22,00

Tip: Niet alle bijbehorende saussoorten staan vermeld
bij het betreffende vleessoort. Vraag gerust naar de
mogelijkheden indien u een andere combinatie wenst.

14,00
12,00

19,00

Biefstuk (ossenhaasvlees) gerechten *

46.

Kipgerechten *
30. Kong po kai (pikante kipﬁlet met groenten en

(roergebakken kipﬁletstukjes met uien en knoﬂook in
een lichtpikante botersausje)
41. Combi kipschotel (gebakken kip, gemarineerd met
soja/honing, kipsteak ananas, 1 st. kipsaté en kipﬁlet
met groenten)

7,00
6,00
6,00
6,00
4,50
4,50
13,50

Varkenvleesgerechten *
21. Babi pangang
22. Cha sieuw (Chin. babi pangang ofwel Cantonees

40. Gho yau kai

of bami € 0,50 extra, Mifang goreng € 1,50 extra, Chow ming € 3,50 extra.

15,50
17,50
17,50
17,50
17,50
21,50
19,00
22,50
19,00

