sushi & chinese TAPAS
Soepen

Loempia’s

1

Kippensoep

10

3

Tomatensoep

Loempia speciaal

Grote loempia met ham, kip en ei

11	Chun Kun

Mini loempia gevuld met groenten en kip.
2 stuks

5	Soep Dragon Town
6	Wan Tan soep

Kippenbouillon met flensjes van kip

Gestoomde gerechten

12	Ha kun

Mini loempia gevuld met garnalen en bamboe.
2 stuks

13

832	Siu Lung Bao
Shanghai broodje met gehakt van varkensvlees
2 stuks

Ab Kun

Mini loempia met eend en hoisin saus.
2 stuks

840 Tjoy kun

Vegetarische mini loempia.
2 stuks

813	Sieuw Mai
Pasteitje van varkensvlees
2 stuks

833	Sin Tjok Kun

Gevuld met een paté van varkensvlees
en een lichte oestersaus
2 stuks

811	Ha Kaw
Pasteitje van garnalen
2 stuks

Salade

877	Ngau Mai
Pasteitje van rundvlees

66	Ossenhaas salade

2 stuks

Gegrilde ossenhaas met limoendressing en pijnboompitten

944 Tonijn salade

915	Si Chap Tsing Ho

Gegrilde tonijn met teriyakisaus

Oesters in zwarte bonensaus

818 Kip salade

916 Tsing Tai Chi
Gestoomde Coquilles in zwarte bonensaus

Gegrilde kip met een licht pittige sesamsaus

1 stuk (Supplement € 1,50)

917 Lo Mai Kai
Kleefrijst met vlees gestoomd in Lotusblad

Restanten (als gevolg van verspilling) kunnen extra in rekening worden gebracht!
Voor een karaf kraanwater in combinatie met tapas rekenen wij € 2,50 per karaf.

Vegetarische gerecht

- Pittig gerecht

- Zeer pittig gerecht

- Bevat noten

- Allergenen

Gebakken gerechten

Saté

15	Wan Tan

18	Saté Ajam

Gebakken flensje van kip - 2 stuks

Kipsaté met pindasaus
2 stuks

826 Tie Ma Ha
Toast met garnalen paté en sesam - 2 stuks

19	Maleisische saté
Kipsaté met een licht pittige pindasaus
2 stuks

126	Ebi garnalen
Gebakken garnalen - 2 stuks

903	Ngau Ti
Ossenhaas saté met teriyaki saus

810	Sieuw Mai
Gebakken pasteitje van varkensvlees

2 stuks

2 stuks

906	Saté Babi
Saté van varkensvlees met ketjapsaus

834	Ha Kaw
Gebakken flensje gevuld met garnaal

2 stuks

en specerijen van de chef.
2 stuks

907	Yung Ti
Saté van lamshaas en ketjapsaus - 2 stuks

39

Tjew Yim Kwat
Spare ribs met knoflook en pepers
4 stuks

908 Vegetarische saté
Saté van tahoe met ketjapsaus
2 stuks

20

Pisang Goreng

Tipaan gerechten

Gebakken banaan
2 stuks

216 Tipaan Ha
met garnalen knoflook en pepers

157 Tjew Yim champignons
Gebakken champignons met knoflook en pepers

218 Tipaan Gestoofd rundvlees
met gestoofd rundvlees en broccoli

256 Tjew Yim Ha
Gebakken garnaal met knoflook en pepers

219 Tipaan Babi Pangang Spek
met babi pangang spek

905	CriSPy duck
Gebakken eend met flensjes en Hoi Sin saus
2 stuks

220 Tipaan kip kerry
kipfilet met kerrysaus

221 Tipaan ossenhaas Tausi
ossenhaas in zwarte bonensaus

Restanten (als gevolg van verspilling) kunnen extra in rekening worden gebracht!
Voor een karaf kraanwater in combinatie met tapas rekenen wij € 2,50 per karaf.

Vegetarische gerecht

- Pittig gerecht

- Zeer pittig gerecht

- Bevat noten

- Allergenen

Indonesische gerechten

Chinese gerechten

148 Daging Roedjak

82

Zeer pittig gestoofd rundvlees

Geroosterd varkensvlees met saus

147 Daging Rendang

111	Foe Yong Hai

Pittig gestoofd rundvlees met een kokoscurry

Roergebakken omelet

145	Gado Gado

252	Con Bo Kai

Groenten met pindasaus

Kipfilet in licht pittige con bo saus en cashewnoten

150 Ajam Lombok

911	Cha Sieuw

Kipfilet met pinda’s en lombok in een licht pittige saus

151

Babi Pangang speciaal

Ajam Red Curry

Op Chinese wijze gemarineerd varkensvlees

995	Ngau Ding

Kipfilet in een zeer pittige rode currysaus

Ossenhaas in ketjapsaus en cashewnoten

152 Tahoe ketjap

823	Sa Man Yu

Tahoe met taugé en ketjapsaus

Zalm in Teriyakisaus

153	Gehaktballetjes ketjap

824 Lamsrack in zwarte pepersaus

Gehaktballetjes van varkensvlees in ketjapsaus
2 stuks

948	Gegrilde eendenborst
149	Roergebakken mini Paksoi

Thaise gerechten
171

Bijgerechten

Thais viskoekje

172 Thaise kip in groene curry

31	Nasi Goreng

Kipfilet in een groene curry en kokosmelk

41

Bami Goreng

173 Thaise garnalen in rode curry
Garnalen in een pittige rode curry en kokosmelk

25	Witte rijst

174	Ossenhaas in oestersaus

56	Mihoen

Roergebakken ossenhaas met groenten in oestersaus

Bon Appétit - 慢慢食
Restanten (als gevolg van verspilling) kunnen extra in rekening worden gebracht!
Voor een karaf kraanwater in combinatie met tapas rekenen wij € 2,50 per karaf.

Vegetarische gerecht

- Pittig gerecht

- Zeer pittig gerecht

- Bevat noten

- Allergenen

Nigiri

S22 Kimchi zalm roll

Rol van avocado met licht pittig gebakken zalm
4 stuks

S01	Nigiri Ebi

Nigiri met garnaal

S23 Dragon roll speciaal

S02	Nigiri Sake

Komkommer, zeewier, rettich, zoete omelet, krabstick, zalm
met gebakken tempura Japanse mayonaise en teriyakisaus
4 stuks

Nigiri met zalm

S03	Nigiri Maguro

Nigiri met tonijn

S24	Sake chizu ebi

Rol van gebakken garnaal met geflambeerde zalm
4 stuks

S05	Nigiri Tamago

Nigiri met gebakken ei

S25	Rainbow Roll

S06	Nigiri Unagi

Rol van ei, zalmeitjes, Japanse mayonaise, zalm,
tonijn en avocado - 4 stuks

Nigiri met paling

S07	Nigiri Chizu

Poké bowl

Nigiri met geflambeerde zalm

S09	Nigiri beef

Nigiri met geflambeerde Angus beef

S08	Nigiri Hotate + € 1,-

Nigiri met St. jacobsschelp
1 stuk (Supplement € 1,50)

S30 Poké bowl Zalm

Rijst, Japanse zeewier, mais edamame Japanse
mayonaise en zalmeitjes

S31 Poké Bowl gebakken zalm

Rijst, Japanse zeewier, mais edamame Japanse
mayonaise en zalmeitjes

Uramaki

S32 Poké Bowl Tonijn

S16	Wasabi tonijn Roll

Tonijnrol met wasabi sesam - 4 stuks

S17	California Roll

Avocado met krabstick, zalm, Japanse
mayonaise en zalmeitjes -  4 stuks

S18	Spicy Ebi Maki Roll

Gebakken garnaal met sla, pikante saus en casava.
4 stuks

S19	Ossenhaas roll

Ossenhaas met komkommer, teriyakisaus,
knoflook en lente-uitjes - 4 stuks

S20	Spicy maguro

Pittige tonijn met avocado - 4 stuks

Rijst, Japanse zeewier, mais edamame Japanse
mayonaise en zalmeitjes

S33 Poké Bowl vegetarisch

Rijst, Japanse zeewier, mais edamame Japanse
mayonaise en zalmeitjes

Sashimi
S34	Sake + € 4,50

6 gesneden plakken zalm

S35	Maguro + € 4,50

6 gesneden plakken tonijn

Salade
S36	Sake

S21	Spicy Ebi Speciaal

Gebakken garnaal met een pikante krabsticksalade
en gebakken zalm - 4 stuks

Zalmsalade met een dressing van sesam

S37	Maguro

Tonijnsalade met een dressing van sesam

Restanten (als gevolg van verspilling) kunnen extra in rekening worden gebracht!
Voor een karaf kraanwater in combinatie met tapas rekenen wij € 2,50 per karaf.

Vegetarische gerecht

- Pittig gerecht

- Zeer pittig gerecht

- Bevat noten

- Allergenen

