


SOEPEN

wan tan soep

tomatensoep

Kies een dinerpakket voor uw tafel.

Met het  basismenu kunt u alle gerechten van de menukaart bestellen.

Met het deluxemenu kunt u alle gerechten van de menukaart bestellen en   
onbeperkt genieten van onze frisdranken, mocht u bier of wijn dan betaalt u 
één euro extra per glas. 

Tijdens het diner krijgt u 2,5 uur de tijd om van de menukaart te bestellen.

Maximaal kunnen er 3 gerechten per persoon per keer besteld worden.

Verspilling wordt  niet gewaardeerd, dus bestel alleen wat u op kunt. Restanten 
als gevolg van verspilling worden extra in rekening gebracht: €1,00 per gerecht.

kippensoep

Haaievinnensoep

szecHuan soep 

deze klassieke soep 
mag niet ontbreken!

soep de mandarijn
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De lekkerste soepen uit de Chinese keuken.

spelregels

Prijzen voor 
onbePerkt genieten

je bent thuis.
leef je uit.
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*deluxe pakket is onbeperkt genieten van eten en drinken (bier en wijn voor €1,- per glas excl. sterke dranken.)

€27,50 €31,50
volwassene p.p.

€22,50€18,50



salades & 
bijgerecten

zeewiersalade sieuw mai

spareribs visballetjes 

krabsalade

Ha kau

sate ajam rundvleesballetjes 

garnalensalade
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garnalen todman

een garnalen tosti om 
bij weg te dromen!

mini loempia

pangsit goreng

gefrituurde inktvis

atjargebak. aardappelen 

tHaise loempia

gepan. krabstick 

gefrit. garnalen kroepoek

kerrie drieHoek
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pisang goreng

26

gebak.
kippenvleugels

een paar heerlijke 

kippenvleugels om 

van te genieten!!!!



wok gerechten

tepanyaki & gepaneerd

tepan zalm

tepan garnalen

tepan witvis
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47 49 tepan sate

varkenssate met 
teriyaki saus

gepan. garnalen

51

gepan. tongfilet

48

monkoe mix

tjap tjoy kip

kipfilet in kerriesaus

ossenHaas in 
cHinese stijl

kong po Ha
garnalen met cashewnoten

foe yong Hai kip

rundvlees in 
kerriesaus

monkoe kai
kipfilet in pikante saus

tjap tjoy garnalen

rundvlees in 
ketjapsaus

kong po kai
kipfilet met cashewnoten

foe yong Hai 
garnalen

kipfilet zwarte 
bonensaus

ossenHaas in 
kerriesaus
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ossenHaas zwarte 
bonensaus
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ananas kip
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een mengeling van drie soorten vlees in gekruide 
pikante saus, een hemelse combinatie!

een traditioneel szechuan gerecht!

hier komen vele gasten 
voor terug!

43 3 soorten vlees in 
cHinese stijl 

specialiteit van de 
chef, voor wie geen 
keus kan maken !



geroosterd & gefrituurd

babi pangang 
speciaal

peking eend

teriyaki cHicken

ajam pangang

koe loe kai
kippenvlees

babi pangang spek

Heung sou ap
Pekingeend in een krokant 

jasje

orange cHicken
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54 cHa sieuw

Deze gemarineerde 
varkenvlees is vol 
van smaak

koe loe yuk
varkensvlees

koe loe Ha
garnalen
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hiermee maken wij een 
primeur!

aanrader!

GroenteGerechten

monkoe cHaai

sajoer
indische groenten

gebakken courgette

foe yong Hai

kong po cHaai
div. groenten, cashewnoten  

in pikante saus

gebakken 
cHampignons

63

69 71
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65 cHinese groenten 
in knoflook

een aanrader voor 
vegetariers!

tjap tjoy

gado gado

66
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Deze pagina is een aanrader voor groenteliefhebbers! 



Dessert

ijscoupe

vanille ijs ananasaardbei ijs cHocolade ijs lycHee

79 8380 81 82

Vraag naar onze complete ijskaart. 
in combinatie met onbeperkt dineren, 
alle ijscoupes Voor maar €2,00

heerlijk voor achteraf!

Nasi & bami

nasi goreng

friet

cHinese bami

nasi pedis
Pikante nasi

72
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73 74 miHoen singapore

lekker gekruid met 
kerriepoeder

bami goreng

miHoen goreng

75

77



dranken
frisdranken 

bieren

cola
cola light
sprite
Fanta
cassis
ice tea
bitterlemon
tonic
bronwater (rood, blauw) 

appelsap
chocomel
jus d’orange 
jus d’orange, Vers

baVaria tap
heineken,baVaria (per Fles) 
oud bruin (per Fles)
alcoholVrij bier

binnenlands gedistilleerd

jonge jeneVer
oude jeneVer
bessen jeneVer
citroen jeneVer
VieuX

buitenlands gedistilleerd

jägermeister 
Vodka
bacardi rum (wit)  
malibu
gorden dry gin 
whisky red label  
whisky black label 
j&b  
ballentine
bourbon
remy martin V.s.o.p. 
courVoisier  V.s.o.p. 
remy martin X.o  

aperitief

sherry medium/dry
port (wit, rood)
Vermouth (wit, rood dry)
campari
martini rood/ wit

wijnen

rode, witte wijn (per glas)
rode, witte wijn (per karaF)
rode, witte wijn (per Fles)

rose wijn (per glas)

bronwater (rood, blauw) 1 liter

€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80
€ 3,00
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80

€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80
€ 4,80

€ 3,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 4,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,80
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,80
€ 5,50
€ 13,50

 

€ 3,00
€ 3,20
€ 3,20
€ 3,20

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€  3,00

€ 3,60
€ 3,60
€ 3,60
€ 4,60
€ 3,60

chinese witte wijn (per glas

€ 4,20
€ 13,80
€ 19,80

€ 4,20
)

€ 8,80

€ 4,20




