Menu van de chef

ti paan

(minimaal 2 personen)

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

Ti paan kipfilet

Kipfilet, ossenhaas, garnalen en groenten

Ti Paan Ossenhaas

€ 29,50

Ti Paan Babi Pangang spek

€ 24,50

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

Met geroosterd varkensvlees

€ 28,50

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

Ti Paan Babi Pangang mager vlees

Grote gepaneerde garnalen met pittige uiensaus

Ti Paan Sam Po

€ 24,50

Kipfilet met zwarte bonen saus

Geserveerd met een zoete, licht pittige saus

TI Paan Ha Lok

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

€ 24,50

Met geroosterd varkensvlees

€ 26,50

Ti Paan compleet voor 2 personen

Ossenhaas, cha sieuw en kipfilet in
een licht pittige saus

Indonesische Rijsttafel

€ 50,00

Een combinatie van ossenhaas, kipfilet,
cha sieuw, babi pangang en eend.

(minimaal 2 personen) € 32,50 per persoon

Voorgerecht: Tomaten- of kippensoep
Daging Rendang

Saté Ajam

Rundvlees in licht pittige kokossaus

Kip saté

Ajam Lombok

Saté Babi

Kipfilet met pinda’s en Lombok in licht
pittige saus

Saté van varkensvlees met ketjapsaus

Sambal Goreng Kentang

Gado Gado

Gekarameliseerde krokante aardappel

Groentemix van taugé met pindasaus

Pisang Goreng

Seroendeng

Gebakken banaan

Geroosterde kruidige kokosrasp

SATé (bijgerecht)

Spiegelei

gehaktballetjes met ketjapsaus

Sajoer boontjes

Daging Roedjak
Saté Babi

€ 9,00

Maleisische saté

Saté van de haas met ketjapsaus
3 stuks

Ngau Ti

Kipsaté met een licht pittige pindasaus
3 stuks

€ 14,50

Yakatori Kip

Ossenhaassaté met teriyakisaus
3 stuks

Saté Ajam

€ 10,50

Sperziebonen in pindasaus

Rundvlees in pittige ketjapsaus

Atjar

Sajoer Lodeh
€ 9,50

Zoetzure witte kool met wortel

Gestoofde witte kool in kokos

Koffie of Thee

3 stuks

€ 9,00

chinese Rijsttafel

Kipsaté met pindasaus
3 stuks

(minimaal 2 personen) € 32,50 per persoon

Voorgerecht: Tomaten- of kippensoep
Saté Ajam

Babi Pangang Speciaal

Foe Yong Hai

Geroosterd varkensvlees met pangangsaus

Roergebakken omelet met tomatensaus

Con Bo HA

KoW low kai

Garnalen in een licht pittige saus
met cashewnoten

Kip in deeg met zoetzure saus

Kip saté

Koffie of Thee
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

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

schotels
She Zheun schotel

Proeverij van verschillende voorgerechten € 15,00
Nasi/Bami compleet

(€ 55,- per 2 personen)

(minimaal 2 personen)
€ 27,50 per persoon

€ 47,- per 2 personen

Hack Tjew Ngau

Foe Yong Hai

Een Aziatische gestoomde lekkernij geserveerd in een typisch stoommandje.
Kies één van onze dim sum’s of probeer onze proeverij.

€ 23,50 per persoon

Ossenhaas in zwarte pepersaus

Roergebakken omelet met tomatensaus

Con Bo Ha

Tjap Tjoy

Grote garnalen in licht pittige saus met cashewnoten

Gemixte groenten met kip

Kipfilet She Zheun

Babi Pangang speciaal

Dim Sum € 9,00
Ha kaw

Sieuw Mai

Ngau Mei

Siu Long Bao

Pasteitje gevuld met garnaal
4 stuks

Pasteitje gevuld met varkensvlees
4 stuks		

Pasteitje gevuld met rundvlees
4 stuks

Pasteitje gevuld met varkensgehakt
3 stuks

Dim Sum proeverij van 7 stuks voor € 13,50

Geroosterd varkensvlees met pangang saus

Kipfilet in een licht pittige saus

SatÉ Ajam

Hoofdgerechten

Kip saté

Tjap Tjoy kip

Ngau Ding

€ 23,50

Babi Pangang Speciaal

May Tjoy Ab

€ 23,50
€ 23,50

GeroosterdE Eend	

Foe Yong Hai met kip

€ 23,50

Iberico Ribfinger

Ossenhaas Tausi

€ 27,50

Kippensoep

€ 7,00

Tomatensoep

€ 7,00

Dragon Town Soep

€ 8,50

Pittige tomatensoep met garnaal,
kip en Chinese paddenstoel

Wan Tan soep

Mix van Kipstukjes en
Kippenvleugels

€ 9,50

Combinatie van krokante kipstukjes en met
gehakt gevulde kippenvleugels

Tjew Yim Spareribs

€ 9,50

€ 8,50

Flensjes gevuld met varkensvlees
in kippenbouillon

Loempia

€ 7,50

Tonijnsalade

€ 7,50

Gegrilde tonijn met teriyakisaus

€ 13,50

Gegrilde ossenhaas met limoendressing
en pijnboompitten

Tie Ma Ha

Chinese paddenstoelen
met broccoli Roergebakken
Mini Paksoi met knoflook

€ 13,50

Grote loempia met ham, kip en ei

Chun Kun

Nieuw

Gestoomd in zwarte bonensaus

Ossenhaassalade

Spare ribs met knoflook en pepers

Kantonese ko lo yuk

€ 10,50

Toast met garnalen paté en sesam

Ng hung yuk
€ 22,50

Lemon kai

€ 22,50
€ 22,50

Chinese paddenstoelen met tahoe

€ 22,50

€ 9,50

met gebakken Wan Tan

Gyoza

Szechuan Kai

Dumpling gevuld met kip

Ab Kun loempia’s

€ 9,50

Mini loempia’s gevuld met eend en hoisinsaus

€ 8,00

Dumpling gevuld met groenten

Gebakken Wan Tan

€ 7,00

Gebakken Ha Kaw

€ 10,50

Gebakken flensjes gevuld met garnalen

€ 8,50

vietnamese loempia’s

Crispy Duck

Roergebakken

VIS gerechten

€ 22,50

Gestoomde kabeljauwhaas

In kerriesaus

€ 12,50

Geroosterde eendfilet met flensjes
en hoisinsaus

Chinese bami goreng

€ 28,50

Gestoomde garnalen met knoflook

€ 19,50

hele dorade

Met cha sieuw, kipfilet en garnalen

€ 32,50

Met 5 specerijen

Mihoen GorenG Singapore

€ 19,50

Nasi Goreng Yung Chow Fan

€ 19,50

Met kerrie, cha sieuw, kipfilet en garnalen

€ 9,00

Loempia op Vietnamese wijze met koriander,
gehakt en zilvervlies noedels
4 stuks

Nieuw

Gebakken rijst met garnalen, cha sieuw
en doperwten

Zeebaars
Bereidingswijze naar keuze:
gestoomd, gebakken of roergebakken

Nasi & bami is bij alle hoofdgerechten € 1,00 extra. EXTRA Mihoen of Chinese bami kost € 3,50 extra. Een extra couvert € 5,-.

- Optioneel vegetarisch

- Pittig

- Zeer pittig

- Bevat noten en/of pinda’s

€ 28,50

Sun Yung Ha Lok

MIE en rijstgerechten

Gebakken flensjes gevuld met kip

Vegetarisch

€ 26,50

Roerbakken kipfilet met bamboe schijf,
szechuan peper en chilli olie

Met gember, lente uitjes en sojasaus

Mini loempia’s gevuld met groenten

€ 8,50

Vegetarische Gyoza

Vegetarische Chun Kun

€ 24,50

Licht gepanneerde kip met frisse citroen saus

Mini loempia’s gevuld met groenten en kip

Hot & Sour soep

€ 24,50

Varkensvlees met vijf specerijen en sugarsnaps

Roergebakken groenten
met cashewnoten

Roergebakken groenten

€ 24,50

Varkensvlees met ananas in zoetzuur saus

vegetarische gerechten
€ 10,50

€ 27,50

Roerbakken met ketjap manis en chili olie

Ossenhaas in zwarte bonensaus

Oesters Tausi

€ 26,50

Geserveerd met hoisinsaus

Kipfilet in zwarte bonen saus

VoorgerechtEN

€ 26,50

Roergebakken eendfilet met Chinese zuurkool

Geroosterd varkensvlees met pangangsaus

Kip Tausi

€ 27,50

Ossenhaas in ketjapsaus met cashewnoten

Gemixte groenten met kip

- Bevat gluten

€ 29,50

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

