
Daging RenDang  
Rundvlees in licht pittige kokossaus

ajam Lombok  
Kipfilet met pinda’s en Lombok in licht 
pittige saus

gaDo gaDo 
Groentemix van taugé met pindasaus

SeRoenDeng
Geroosterde kruidige kokosrasp

gehaktbaLLetjeS met ketjapSauS

Daging RoeDjak 
Rundvlees in pittige ketjapsaus

SajoeR LoDeh 
Gestoofde witte kool in kokos

Saté ajam 
Kip saté

Saté babi
Saté van varkensvlees met ketjapsaus

SambaL goReng kentang
Gekarameliseerde krokante aardappel

piSang goReng  
Gebakken banaan

SpiegeLei

SajoeR boontjeS 
Sperziebonen in pindasaus

atjaR
Zoetzure witte kool met wortel

inDoneSiSche RijSttafeL

chineSe RijSttafeL

menu van De chef

3 gangen  € 37,50  -  4 gangen  € 45,00  -  5 gangen  € 52,50

(minimaal 2 personen)

Geniet van de echte Aziatische keuken en laat u verrassen door onze chef. 

Voor € 6,50 per gang begeleiden wij de gerechten met een bijpassende wijn.

(minimaal 2 personen) € 32,50 per persoon

(minimaal 2 personen) € 32,50 per persoon

babi pangang SpeciaaL  
Geroosterd varkensvlees met pangangsaus 

con bo ha 
Garnalen in een licht pittige saus  
met cashewnoten

koffie of thee 

vooRgeRecht: tomaten- of kippenSoep 

naSi & bami iS bij aLLe hoofDgeRechten € 1,00 extRa.  extRa mihoen of chineSe bami koSt € 3,50 extRa.  een extRa couveRt € 5,-.naSi & bami iS bij aLLe hoofDgeRechten € 1,00 extRa.  extRa mihoen of chineSe bami koSt € 3,50 extRa.  een extRa couveRt € 5,-.

vegetarisch - optioneel vegetarisch   -   pittig   -  Zeer pittig  -   bevat noten en/of pinda’s  -   bevat gluten vegetarisch - optioneel vegetarisch   -   pittig   -  Zeer pittig  -   bevat noten en/of pinda’s  -   bevat gluten 

Saté (bijgeRecht)

Saté babi                              	 €	9,00
Saté van de haas met ketjapsaus
3 stuks

ngau ti                    €	14,50
Ossenhaassaté met teriyakisaus
3 stuks

Saté ajam               €	9,00
Kipsaté met pindasaus
3 stuks

maLeiSiSche Saté                                 	 €	10,50
Kipsaté met een licht pittige pindasaus
3 stuks

YakatoRi kip                    €	9,50
3 stuks

vooRgeRecht: tomaten- of kippenSoep 

Saté ajam 
Kip saté

 

foe Yong hai 
Roergebakken omelet met tomatensaus

koW LoW kai  
Kip in deeg met zoetzure saus

 koffie of thee

ti paan
Ti paan is een typisch gerecht uit Mongolië. 
Door de hete gietijzeren plaat komt de smaak van de saus en het vlees goed tot zijn recht. 

ti paan van De chef   € 23,50 
Kipfilet, ossenhaas, garnalen en groenten 

ti paan oSSenhaaS  € 29,50
Geserveerd met een zoete, licht pittige saus

ti paan ha Lok  € 28,50
Grote gepaneerde garnalen met pittige uiensaus 

ti paan Sam po  € 26,50
Ossenhaas, cha sieuw en kipfilet in 
een licht pittige saus

ti paan kipfiLet   € 24,50 
Kipfilet met zwarte bonen saus 

ti paan babi pangang Spek   € 24,50
Met geroosterd varkensvlees

ti paan babi pangang mageR vLeeS  € 24,50 
Met geroosterd varkensvlees

ti paan compLeet vooR 2 peRSonen   € 50,00 
Een combinatie van ossenhaas, kipfilet,  
cha sieuw, babi pangang en eend.
       



hoofDgeRechten

SchoteLS

tjap tjoY kip   €	23,50
Gemixte groenten met kip  

babi pangang SpeciaaL    €	23,50
Geroosterd varkensvlees met pangangsaus

kip tauSi €	23,50
Kipfilet in zwarte bonen saus

foe Yong hai met kip   €	23,50

oSSenhaaS tauSi €	27,50 
Ossenhaas in zwarte bonensaus

vegetaRiSche geRechten
chineSe paDDenStoeLen   
met bRoccoLi Roergebakken €	22,50 

mini pakSoi met knofLook  €	22,50 
 
RoeRgebakken gRoenten  
met caSheWnoten   €	22,50

chineSe paDDenStoeLen met tahoe €	22,50
Roergebakken

RoeRgebakken gRoenten  €	22,50 
In kerriesaus   

mie en RijStgeRechten
chineSe bami goReng    €	19,50
Met cha sieuw, kipfilet en garnalen   

mihoen goReng SingapoRe    €	19,50
Met kerrie, cha sieuw, kipfilet en garnalen  
naSi goReng Yung choW fan    €	19,50 
Gebakken rijst met garnalen, cha sieuw 
en doperwten   

ngau Ding  €	27,50 
Ossenhaas in ketjapsaus met cashewnoten 

maY tjoY ab €	26,50
Roergebakken eendfilet met Chinese zuurkool

geRooSteRDe eenD €	26,50
Geserveerd met hoisinsaus

ibeRico RibfingeR  €	27,50 
Roerbakken met ketjap manis en chili olie 

kantoneSe ko Lo Yuk  €	24,50
Varkensvlees met ananas in zoetzuur saus

ng hung Yuk  €	24,50
Varkensvlees met vijf specerijen en sugarsnaps

Lemon kai  €	24,50
Licht gepanneerde kip met frisse citroen saus

SZechuan kai  €	26,50
Roerbakken kipfilet met bamboe schijf, 
szechuan peper en chilli olie

viS geRechten
geStoomDe kabeLjauWhaaS  €	28,50
Met gember, lente uitjes en sojasaus

Sun Yung ha Lok  €	28,50 
Gestoomde garnalen met knoflook

heLe DoRaDe  €	32,50
Met 5 specerijen 

naSi & bami iS bij aLLe hoofDgeRechten € 1,00 extRa.  extRa mihoen of chineSe bami koSt € 3,50 extRa.  een extRa couveRt € 5,-.naSi & bami iS bij aLLe hoofDgeRechten € 1,00 extRa.  extRa mihoen of chineSe bami koSt € 3,50 extRa.  een extRa couveRt € 5,-.

vegetarisch - optioneel vegetarisch   -   pittig   -  Zeer pittig  -   bevat noten en/of pinda’s  -   bevat gluten vegetarisch - optioneel vegetarisch   -   pittig   -  Zeer pittig  -   bevat noten en/of pinda’s  -   bevat gluten 

Dim Sum pRoeveRij van 7 StukS vooR € 13,50

Dim Sum € 9,00
Een Aziatische gestoomde lekkernij geserveerd in een typisch stoommandje. 
Kies één van onze dim sum’s of probeer onze proeverij. 

ha kaW   SieuW mai         ngau mei      Siu Long bao  
Pasteitje gevuld met garnaal Pasteitje gevuld met varkensvlees     Pasteitje gevuld met rundvlees   Pasteitje gevuld met varkensgehakt
4 stuks 4 stuks      4 stuks   3 stuks

hack tjeW ngau 
Ossenhaas in zwarte pepersaus

con bo ha 
Grote garnalen in licht pittige saus met cashewnoten

kipfiLet She Zheun
Kipfilet in een licht pittige saus

foe Yong hai  
Roergebakken omelet met tomatensaus

tjap tjoY  
Gemixte groenten met kip

babi pangang SpeciaaL 
Geroosterd varkensvlees met pangang saus

Saté ajam 
Kip saté 

She Zheun SchoteL  (€ 55,- per 2 personen) naSi/bami compLeet
(minimaal 2 personen) 
€ 27,50 per persoon

€ 47,- per 2 personen

€ 23,50 per persoon

kippenSoep   €	7,00 

tomatenSoep    €	7,00

DRagon toWn Soep  €	8,50
Pittige tomatensoep met garnaal,  
kip en Chinese paddenstoel

Wan tan Soep   €	8,50
Flensjes gevuld met varkensvlees
in kippenbouillon

nieuW
hot & SouR Soep    €	9,50
met gebakken Wan Tan

gYoZa   €	8,50
Dumpling gevuld met kip

vegetaRiSche gYoZa   €	8,00
Dumpling gevuld met groenten

gebakken Wan tan  €	8,50 
Gebakken flensjes gevuld met kip

mix van kipStukjeS en 
kippenvLeugeLS  €	9,50
Combinatie van krokante kipstukjes en met 
gehakt gevulde kippenvleugels

tjeW Yim SpaReRibS  €	9,50
Spare ribs met knoflook en pepers

Loempia   €	7,50
Grote loempia met ham, kip en ei

chun kun  €	7,50
Mini loempia’s gevuld met groenten en kip 

vegetaRiSche chun kun  €	7,00
Mini loempia’s gevuld met groenten

ab kun Loempia’S  €	9,50
Mini loempia’s gevuld met eend en hoisinsaus

vietnameSe Loempia’S  €	9,00
Loempia op Vietnamese wijze met koriander, 
gehakt en zilvervlies noedels 4 stuks

vooRgeRechten

pRoeveRij van veRSchiLLenDe vooRgeRechten € 15,00

oeSteRS tauSi  €	10,50
Gestoomd in zwarte bonensaus

tonijnSaLaDe  €	13,50
Gegrilde tonijn met teriyakisaus

oSSenhaaSSaLaDe  €	13,50 
Gegrilde ossenhaas met limoendressing 
en pijnboompitten

tie ma ha   €	10,50
Toast met garnalen paté en sesam 

gebakken ha kaW  €	10,50 
Gebakken flensjes gevuld met garnalen

cRiSpY Duck  €	12,50
Geroosterde eendfilet met flensjes  
en hoisinsaus

nieuW
ZeebaaRS    
Bereidingswijze naar keuze:  

gestoomd, gebakken of roergebakken        €	29,50


