
Supplementen
Kroepoek €2,50

Extra gebakken rijst, bami of miehoen €4,00 per portie
Extra witte rijst of frieten €3,00 per portie

Curry en zoetzuresaus: Klein €2,50 Groot €4,00

      Tik pan (Ijzeren plaat)
       Gamba’s €22,50
       Kippenfilet €14,50
       Garnalen €17,50
       Filet pur €19,50
       Saus naar keuze: 
    zwarte peper, zwarte bonen, sweetchilli- 
       of barbequesaus

  Curry schotels
  (madrascurry 
  verkrijgbaar mits
    supl.€1,00)
Halve kip       €11,50
Kippenlapjes     €11,50
RRunderlapjes    €13,00
Garnalen      €17,00

 Tomatensaus schotels
 met diverse groenten
Kippenlapjes     €11,50
Runderlapjes    €13,00
Garnalen      €17,00

  Chopchoy schotels
Speciaal       €13,50
(kippenlapjes, garnaalsaté 
en kipsaté) 
Kippenlapjes      €11,50
Runderlapjes    €13,00
Garnalen      €17,00

  Nasigoreng schotels
Speciaal       €13,50
(kippenlapjes, garnaalsaté,
kipsaté en spiegelei) 
Kippenlapjes       €11,50
Runderlapjes     €13,00
Garnalen      €17,00

Alle gerechten, excl. nasi en bami gerechten, worden
geserveerd met witte rijst of frieten. Gebakken rijst,
bami of miehoen verkrijgbaar mits supplement €2,50

          Specialiteiten

             Vis

Gamba’s met look                       €22,50
Gewokte garnalen met Chinese champignons 
in oestersaus                         €17,00
Gebakken garnalen in lookbotersaus             €17,00
GGewokte garnalen met groenten in 
Sze Chuan saus (licht pikant)                €17,00
Gebakken kikkerbillen in lookbotersaus          €13,00
Victoriabaarsfilet met gember en pijpajuintjes    €16,00

           Gevogelte

Geroosterde eend met gewokte groenten
en oestersaus                         €17,00
KKrokant geroosterde eend met sojascheutjes en
sojasaus                            €17,00
Krokant geroosterde eend met pannenkoekjes  €17,00
Geroosterde eend met sinaasappelsaus     €17,00
Gebakken kippenvleugels in honingsaus        €13,00
Krokant gebakken kippenvleugels met look 
en pikant                           €13,00
GGebraden kip met gewokte groentjes in 
oestersaus                          €13,00
Kipfilet met verse ananas in zoetzure saus     €13,00
Kip in kokoscurry                       €13,00
 
            Vlees

Gebakken varkensribben in honingsaus         €13,00
GGebakken varkensribben met look en 
pikant                             €13,00
Babi pangang (geroosterd varkensvlees 
in een licht pikante fruitsaus)                 €13,00
Geroosterd varkensvlees met honingsaus      €13,00

        Soepen

Tomatensoep met kip        €4,50
Kippensoep met bamboe       €4,50
Haaienvinnensoep          €4,50
Pikante soep             €5,00
Wan Tan soep            €6,00

                Dim Sum
 
Garnalen (6stuk gestoomd)     €8,00
Varkensvlees (6stuks gestoomd)   €7,50
Rundsvlees (6stuks gestoomd)    €7,50
Lucky Star (4gest. 4gefrituurd)    €10,00
Gemengd (5stuks gestoomd)     €7,50
VVeggie (6 stuks gestoomd)      €8,00

     Warme voorgerechten

Gecarameliseerde ribbetjes     €7,00
Garnalentoastjes (3stuks)      €7,00
Kikkerbillen in lookbotersaus     €7,00
Loempia met kip           €5,00
Loempia met kip en kipsaté     €7,00
VVietnamese loempia’s (2 stuks)   €5,00
Kippensatés (2 stokjes)       €5,00
Gebakken curry driehoekjes(3stuks) €6,00
Mini loempia’s (veggie)        €4,00

 Zoetzure saus schotels
(gepanneerd, zoetzure saus
 apart)
Kippenblokjes             €12,00
Garnalen              €17,00
Victoriabaarsfilet        €16,00

        Wok schotels
Kippenlapjes met diverse 
groenten            €11,50
Runderlapjes met
diverse groenten         €13,00
Garnalen met diverse
groenten            €17,50
KKippenlapjes met
Chinese champignons  €12,00
Kippenlapjes met verse ananas 
en groenten in zoetzure saus
              €12,00
Kippenlapjes sweet chili saus 
                  €12,00
KKippenlapjes met groenten 
in oestersaus          €12,00
Gebakken tofu met goentjes,
gember en pijpajuin (veggie)
            €14,50

  Bamigoreng schotels
 (miehoen verkrijgbaar i.p.v. 
    bami, mits suppl €1,00)
Speciaal              €13,50
(kippenlapjes, garnaalsaté, 
 kipsaté en spiegelei) 
Kippenlapjes              €11,50
Runderlapjes            €13,00
Garnalen              €17,00


