
Alle gerechten, exclusief nasi en bamischotels, worden met witte rijst geserveerd. Gebakken rijst, 
bami of miehoen verkrijgbaar mits supplement van €3,00 

 

All onze gerechten kunnen sporen van gluten, schaaldieren, ei, vis, soja, selderij en sesam bevatten. 
Voor meer informatie gelieve zich te wenden tot het zaalpersoneel. 

 

 

Voorgerechten 

Soepen 

Tomatensoep met kip     €6,50 

Kippensoep met bamboe    €6,50 

Haaienvinnensoep     €6,50 

Pikante soep       €7,50 

Wan tan soep     €8,50 

 

Warme voorgerechten 

Gecarameliseerde ribbetjes                   €13,50 

Kikkerbillen in lookbotersaus              €13,50 

Loempia met kip                 €9,50 

Loempia met kip en saté             €14,00 

Kippensatés (2)               €11,50 

Vietnamese loempia’s (2)             €11,50 

Curry driehoekjes              €11,50 

Garnalentoastjes              €12,50 

 

Dim sum 

Garnalen dim sum (6)              €13,50 

Varkensvlees dim sum (6)              €12,50 

Rundsvlees dim sum (6)              €12,50 

Vegetarische dim sum (6)              €12,50 

Gemengde dim sum (5)               €12,50 

Dim Sum variatie (vanaf 2 personen) 

(3 gestoomd, 3 gefrituurd p.p)      €13,50 p.p 

 

 

 

 

Klassiekers 

Nasi goreng speciaal   
(kippensaté,garnaalsaté en spiegeleitje)                €19,50 

Nasi goreng garnalen              €23,50 

Bami / miehoen goreng speciaal   
(kippensaté,garnaalsaté en spiegeleitje)               €19,50 

Bami / miehoen goreng garnalen              €23,50 

Chopchoy speciaal (kippensaté,garnaalsaté) €19,50 

Chopchoy garnalen                 €23,50 

 

Currysaus 
Madrascurry ook beschikbaar op aanvraag 

Kippenlapjes                €19,00 

Runderlapjes               €21,50 

Garnalen                €23,50 

Kip kokoscurry               €19,00 

 

Tomatensaus 
Met diverse groenten 

Kippenlapjes                €19,00 

Runderlapjes               €21,50 

Garnalen                €23,50 

 

 

 

 



Alle gerechten, exclusief nasi en bamischotels, worden met witte rijst geserveerd. Gebakken rijst, 
bami of miehoen verkrijgbaar mits supplement van €3,00 

 

All onze gerechten kunnen sporen van gluten, schaaldieren, ei, vis, soja, selderij en sesam bevatten. 
Voor meer informatie gelieve zich te wenden tot het zaalpersoneel. 

 

 

Hoofdschotels 

Vis 

Gamba’s met look               €28,00 

Gebakken garnalen in lookbotersaus     €23,50 

Gewokte garnalen met groenten in Sze Chuan 
saus                €23,50 

Gebakken kikkerbillen in lookbotersaus €21,50 

Gewokte victoriabaarsfilet met gember en 
pijpajuintjes                €21,00 

Gepanneerde garnalen met zoetzure  

Saus                €23,50 

 
 
Gevogelte 
Geroosterde eend met gewokte groenten in 
oestersaus                €24,50 

Krokant geroosterde eend met sojascheutjes 
en sojasaus                €24,50 

Krokant geroosterde eend met pannenkoekjes 
(Peking eend)                €25,50 

Geroosterde eend met sinaasappelsaus     
                           €24,50 

Krokant gebakken kippenvleugels met look en 
5 kruiden               €20,50 

Gepanneerde kippenblokjes met 

zoetzure saus               €19,50 

Gebraden kip met groenten in oestersaus
                 €21,50 

Kippenlapjes met groenten in sweetchilisaus
                €19,50 
Kippenlapjes met Chinese champignons 
                                                    €19,50 

Kippenlapjes met gewokte groenten en verse 
ananas in zoetzure saus   
                            €20,50 

 

 

 
 

 

 

Vlees 
Gebakken varkensribben in honingsaus 
                €20,50 

Krokant gebakken varkensribben met look en 
5 kruiden               €20,50 

Babi pangang               €20,50 

Geroosterd varkensvlees met honingsaus 
                €20,50 
 
Veggie 
Tofu met gember en pijpajuintjes of bbqsaus 

                €18,50 

Gerechten op hete plaat 
met diverse groenten 

Garnalen                €24,50 

Gamba’s                €28,00 

Kippenfilet               €21,50 

Filet pur                €27,00 

saus naar keuze: zwarte peper, zwarte bonen, 
chili of barbequesaus 

 

Voor de kids t.e.m. 12 jaar 

Keuze uit:  
Kippensaté’s, mini loempia’s of kippenblokjes 
met frietjes of witte rijst                €12,50 
+ ijsje 


