Soepen
€
Kippensoep

5,50

Tomatensoep

5,50

Champignonsoep

5,50

Haaienvinnensoep

5,50

Kota Radja soep (rijk gevulde haaienvinnensoep)

6,25

Zu La Tong (pikante zoetzure soep)

6,25

Voorgerechten
Loempia

13,50

Saté

8,00

Gebakken bananen

6,00

Chinese mini loempia’s

6,00

Pang Sit Goreng (knapperig gefrituurde deegblaadjes)

6,00

Ha Kau (gestoomde pasteitjes gevuld met garnalen)

7,50

Siu Mei (gestoomde pasteitjes gevuld met vlees en garnalen)

7,50

Chinese lenterol

8,00

Gepaneerde garnalen 2 stuks

6,00

Traditioneel Pekingeend voorgerecht vanaf 2 personen

8,50 p.p.

(rijstpannenkoekjes met krokant geroosterde Pekingeend)

Mijn gerechten

Vleesgerechten

€

Chinese Shoarma

24,50

Ossenhaas in roedjaksaus (kruidige pittige)

24,50

Ossenhaas in ketjapsaus

24,50

Ossenhaas in zoetscherp saus

24,50

Ossenhaaspuntjes gebakken met zwartebonen

29,50

Gevogelte
Kipfilet in kerriesaus

22,50

Kipfilet met cashewnoten

22,50

Kipfilet gebakken in boter en uitjes

22,50

Gebraden kip in ketjapsaus

22,50

Gebraden kip in roedjaksaus

22,50

Pekingeend traditioneel

26,50

Pekingeend gebakken met tintje zoetige sojasaus

26,50

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met nasi, bami of witte rijst.
Op uw verzoek met miefang of Chinese bami; € 3,50 extra.

Mijn gerechten
€

Garnalen & vis
Gepelde grote garnalen in kruidige saus

29,50

Kleine roergebakken garnalen in pikante saus

24,50

Gepaneerde kabeljauwfilet met licht gebonden champignonsaus

25,50

Kabeljauwloin op bedje van groenten gesauteerd met sojasaus

28,50

Tie Pan
Als vanouds serveren wij de door velen genoemde “Spetterbak”: Tie Pan.
Tie Pan is een oude, oosterse bereidingsvorm die een uitgesproken smaak geeft aan
diverse gerechten. Deze leent zich om op verschillende wijzen te worden ingevuld:
Tie Pan saté van varkenshaas in ketjapsaus

25,50

Tie Pan ossenhaas medaillons in cherrytomatensaus

31,50

Tie Pan ossenhaas in zwartebonensaus

27,50

Tie Pan kipfilet met ananas

24,50

Tie Pan kipfilet in ketjapsaus

24,50

Tie Pan kipfilet in zwartebonensaus

24,50

Tie Pan grote garnalen in cherrytomatensaus

31,50

Tie Pan grote garnalen in zwartebonensaus

31,50

Tie Pan grote garnalen in kerriesaus

31,50

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met nasi, bami of witte rijst.
Op uw verzoek met miefang of Chinese bami; € 3,50 extra.

De paradepaardjes
€
Babi Pangang (geroosterd varkensvlees in pikante saus)

23,50

Koe Loe Yuk (kip bolletjes met zoetzure saus)

22,50

Foe Yong Hai (omelet gevuld met groenten)
Tjap Tjoy (gerecht van gemengde roergebakken groenten)
Miefang (een fijne bami van rijstmeel gemaakt)
Deze gerechten kunnen op verscheidene wijze worden geserveerd.
Hierbij doen wij een aantal suggesties:
met kipfilet

19,50

met garnalen

23,50

Nasi/Bami Kota Radja

29,50

(Babi Pangang, Koe Loe Yuk, Saté, Foe Yong Hai
en Chinese garnalen
Nasi/Bami Super

26,50

(Babi Pangang, Koe Loe Yuk, Saté en Foe Yong Hai)
Uit de Indische keuken (op zijn Chinees)
Nasi/Bami Rames met Saté of met kip en Saté

24,50

Nasi/Bami Rames Kota Radja

29,50

(Babi Pangang, kip, Saté, rundvlees, groenten)

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met nasi, bami of witte rijst.
Op uw verzoek met miefang of Chinese bami; € 3,50 extra.

Onze rijsttafels
Als u met twee of meer personen het diner gebruikt dan bieden wij u de mogelijkheid aan
om voor een rijsttafel te kiezen. De Rijsttafels ontlenen hun charme aan de diversiteit die
zich te kust en te keur aan u worden aangeboden.
€

De Chinese
Vanaf 2 personen

34,50 per persoon

Soep naar keuze
Hoofdgerechten, bestaande uit:
Babi Pangang, Koe Loe Yuk, Saté, Foe Yong Hai en Tjap Tjoy
IJs, koffie of thee

De Indische (op zijn Chinees)
Vanaf 2 personen

34,50 per persoon

Soep naar keuze
Hoofdgerechten, bestaande uit:
Babi Pangang, kip, rundvlees, groente, gebakken bananen,
Gado Gado, Saté, gepocheerde eieren
IJs, koffie of thee

De Chinees-Indische
Vanaf 4 personen
Soep naar keuze
Hoofdgerechten, bestaande uit:
Babi Pangang, kipfilet met cashewnoten, Saté, Chinese Shoarma,
Tie Pan Saté van varkenshaas in ketjapsaus, rundvlees, groente
en gebakken bananen
IJs, koffie of thee

35,50 per persoon

Mijn Menu

€
Vanaf 2 personen

37,50 per persoon

Voorgerechten, bestaande uit:
Chinese lenterol
Hoofdgerechten bestaande uit:
Peking eend
Tie Pan Saté van varkenshaas
Gefileerde kip met cashewnoten
Dessert: ijs

Als u nu in de stemming bent voor een kleine ontdekkingsreis dan kan ik aan de hand
van uw voorkeuren ook een selectie maken uit mijn klassiekers.
Ik ben in de stellige overtuiging dat u de omvang van de verrassing moet bepalen.
U kunt alles aan mij overlaten of zelf in grote lijnen (vis, vlees of beide) aangeven
waar u zin in hebt.
De ene keer zult u lang en uitgebreid willen tafelen terwijl een andere keer u liever
enkel een hoofdgerecht nuttigt. Alles is mogelijk daar u zelf het aantal gangen aangeeft.

€
3 gangen

37,50 per persoon

4 gangen

42,50 per persoon

5 gangen

46,50 per persoon

Dessert

€ 8,50

Dame Blanche
Met vanille ijs, warme chocoladesaus, amandel en slagroom
Rood fruit
Met vanille ijs, chocolade mousse en crumble
Appeltaart
Met kaneelijs, chocolade mousse en gekarameliseerde nootjes
Crème brûlée
Met sorbetijs
Cheesecake
Met vanille ijs en aardbeien
Spekkoek
Met vanille karamel ijs en karamel fudge

Koffie & thee
Koffie/espresso
Latte Macchiato
Cappuccino

3,50
4,50
4,00

Irish koffie | French koffie | Spanish koffie

9,50

Verse muntthee |Verse gemberthee

4,50

Legends thee diverse smaken
(Legends thee komt van de beste plantages over de hele wereld. Ze zijn 100% natuurlijk
en bevatten geen kunstmatige toevoegingen. Legends thee neemt u mee op ontdekkingstocht
naar de bijzondere verhalen achter thee. Over andere tijden, verre oorden en echte helden.)

4,50

Likeuren & cognac
Tia Maria | Bailey’s| Cointreau

6,50

Grand Marnier | Amaretto | Drambui

6,50

Remy Martin | Hennesy | Courvoirsier v.s.o.p

8,50

