Dragon Town
A S I A N

,50

13,50

8,-

7,-

Saté (bijgeRecht)

(minimaal 2 personen)

Saté babi

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

0,50

,-

Do. t/m Zo. onbeperkt Tapas en Sushi 		 h 37,50
Kinderen t/m 10 jaar 		h 17,50

C U I S I N E

menu van De chef

0,50

,-

Onbeperkt Tapas

€ 9,00

maLeiSiSche Saté

Saté van de haas met ketjapsaus
3 stuks

ngau ti

3 gangen € 35,00 - 4 gangen € 42,50 - 5 gangen € 49,50

€ 12,50

Saté kambing

Ossenhaassaté met teriyakisaus
3 stuks

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

€ 10,50

Kipsaté met een licht pittige pindasaus
3 stuks

€ 10,50

Lamshaassaté met een licht pittige ketjapsaus
3 stuks

Saté ajam

3g

€ 9,00

Kipsaté met pindasaus
3 stuks

inDoneSiSche RijSttafeL

SuShi & nigiRi

Alleen te bestellen van donderdag tot en met zondag

(minimaal 2 personen) € 29,50 per persoon

Een rol bevat 5 stuks.

vooRgeRecht: tomaten- of kippenSoep
Daging RenDang

Saté ajam

Rundvlees in licht pittige kokossaus

Spicy ebi maki RoLL

Kip saté

DRagon RoLL SpeciaaL

€ 8,50

Rol van komkommer, zeewier, rettich, zoete
omelet, krabstick, zalm, gebakken tempura,
Japanse mayonaise en teriyakisaus

Rol van gebakken garnaal, sla, pikante saus en casava

ajam Lombok

Saté babi

Kipfilet met pinda’s en Lombok in licht
pittige saus

Rainbow RoLL

Saté van varkensvlees met ketjapsaus

gaDo gaDo

oSSenhaaS komkommeR RoLL

Gekarameliseerde krokante aardappel

piSang goReng

poké bowL ZaLm
SpiegeLei

nigiRi Sake

Sperziebonen in pindasaus

atjaR

Gestoofde witte kool in kokos

koffie of thee

8,-

€ 12,50

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

€ 8,-

€ 13,50

Gesneden tonijn

SuShi pRoeveRij van De chef
€ 22,50 per persoon

Saté ajam

foe yong hai

SajoeR LoDeh

Gestoofde witte

SaShimi maguRo

Gesneden zalm

vooRgeRecht: tomaten- of kippenSoep
babi pangang SpeciaaL

Daging RoeDj

Nigiri met ossenhaas
2 stuks

SaShimi Sake

(minimaal 2 personen) € 29,50 per persoon

€ 7,-

nigiRi beef

€ 6,-

Nigiri met gebakken ei
2 stuks

Geroosterde kr

Rundvlees in p

Nigiri met geflambeerde zalm
2 stuks

nigiRi tamago

chineSe RijSttafeL

13,50

€ 8,-

nigiRi chiZu

€ 7,-

Nigiri met tonijn
2 stuks

Groentemix va

gehaktbaLLe

Nigiri met paling
2 stuks

nigiRi maguRo

Zoetzure witte kool met wortel

Kipfilet met pin
pittige saus

SeRoenDeng
€ 13,50

nigiRi unagi

€ 6,-

Nigiri met zalm
2 stuks

Rundvlees in pittige ketjapsaus

SajoeR LoDeh

poké bowL tonijn

€ 12,50

Alle Poké Bowl zijn gevuld met rijst, Japanse zeewier, maïs, komkommer, edamame, Japanse mayonaise, zalm eitjes

SajoeR boontjeS

Daging RoeDjak

€ 9,50

Rol van gebakken garnaal met geflambeerde zalm

Geroosterde kruidige kokosrasp

Rundvlees in li

gaDo gaDo

Sake chiZu ebi

Gebakken banaan

gehaktbaLLetjeS met ketjapSauS

€ 8,-

Rol van avocado, krabstick, zalm, Japanse
mayonaise en zalmeitjes

€ 9,50

Daging RenDa

ajam Lombok

caLifoRnia RoLL

Rol van ossenhaas, komkommer,
teriyakisaus, knoflook en lente-uitjes

Groentemix van taugé met pindasaus

SeRoenDeng

€ 9,50

Rol van zoete omelet, krabstick, zalmeitjes,
Japanse mayonaise, zalm, tonijn en avocado

SambaL goReng kentang

€ 8,-

babi pangan

Kip saté

Geroosterd va

con bo ha

Garnalen in e
met cashewno

koffie of thee
naSi & bami iS bij aLLe hoofDgeRechten inbegRepen. eXtRa mihoen of chineSe bami koSt € 3,50 eXtRa. een eXtRa couveRt € 5,-.

vegetarisch

- Zeer pittig
- bevat noten en/of pinda’s
SchoteLS
SchoteLS

- optioneel vegetarisch

- pittig

She Zheun SchoteL
She Zheun SchoteL
hack tjew ngau
con bo ha

Grotesaus
garnalen
in licht pittige saus met cashewnoten
Grote garnalen in licht pittige
met cashewnoten

kipfiLet She Zheun kipfiLet She Zheun

Kipfilet in een licht pittigeKipfilet
saus in een licht pittige saus

Gemixte groenten met kipGemixte groenten met kip

foe yong hai

foe yong hai

babi pangang SpeciaaL
babi pangang SpeciaaL
€ 19,50

tjap tjoy

tjap tjoy

kip tauSi

tomatenSoep
€ 7,00

Soep
€ 8,50
DRagon town Soep DRagon town

kip tauSi

€ 20,50

Gemixte groenten met kipGemixte groenten met kip

Kipfilet in zwarte bonen saus
Kipfilet in zwarte bonen saus

babi pangang SpeciaaLbabi pangang SpeciaaL

kip20,50
foe yong hai met kipfoe yong hai met€

met pangang saus
Geroosterd varkensvlees Geroosterd
met pangangvarkensvlees
saus

oSSenhaaS tauSi

Saté ajam

oSSenhaaS tauSi € 23,50

Kip saté

chineSe paDDenStoeLen
chineSe paDDenStoeLen
met bRoccoLi €
Roergebakken
met bRoccoLi Roergebakken
20,50
mini pakSoi met knofLook
mini pakSoi met knofLook
€ 20,50
RoeRgebakken gRoenten
RoeRgebakken gRoenten
€ 20,50
met caShewnoten met caShewnoten
tonijnSaLaDe
€ 12,50

Spare
ribs met knoflook enGegrilde
pepers tonijn met teriyakisaus
Gegrilde tonijn met teriyakisaus
Spare ribs met knoflook en
pepers

€ 7,00

chineSe
paDDenStoeLen
chineSe
met tahoe
€ 20,50met tahoe
€
12,50 paDDenStoeLen
Roergebakken

€ 19,50
€ 20,50

€ 8,50

RoeRgebakken gRoenten
RoeRgebakken
gRoenten
€ 20,50
Loempia € 7,50
€ 7,50
oSSenhaaSSaLaDe
€
12,50
oSSenhaaSSaLaDe
€ 12,50
€
8,50
In
kerriesaus
In
kerriesaus
Grote
met ham, kip
en ei ossenhaas met limoendressing
Gegrilde ossenhaas met limoendressing
Grote loempia met ham, kip
en loempia
ei
Gegrilde

€ 8,50
ab kun Loempia’S

ab kun Loempia’S
€ 9,50

€ 9,50
Dumpling gevuld met kipDumpling gevuld met kip Mini loempia’s gevuld met
Mini
loempia’s
gevuld metcRiSpy
eend enDuck
hoisinsaus
eend
en hoisinsaus

€ 27,50

ngau Ding

ngau Ding

may tjoy ab

may tjoy ab

€ 24,50

€ 24,50

€ 24,50

€ 24,50

geRooSteRDe eenD geRooSteRDe eenD
€ 24,50

€ 24,50

Roergebakken
eendfilet met Chinese zuurkool
Roergebakken eendfilet met
Chinese zuurkool

€ 20,50
€ 23,50

Geserveerd met hoisinsaus
Geserveerd met hoisinsaus

viS geRechtenviS geRechten
€ 20,50
€ 20,50
€ 20,50
€ 20,50
€ 20,50

€ 19,50

€ 26,50

Met
gember, lente uitjes en sojasaus
Met gember, lente uitjes en
sojasaus

Sun yung ha Lok

Sun yung ha Lok € 26,50

€ 26,50

heLe DoRaDe

heLe DoRaDe

€ 32,50

€ 32,50

geStoomDe taRbot geStoomDe taRbot
Dagprijs

Dagprijs

Met 5 specerijen

Met 5 specerijen

Met gember en lente uitjes
Met gember en lente uitjes

nieuw

ZeebaaRS

nieuw

ZeebaaRS

Bereidingswijze naar keuze:
Bereidingswijze naar keuze:

cRiSpy Duck
€ 12,50

mihoen goReng SingapoRe
mihoen
€ 19,50
€
12,50 goReng SingapoRe

€ 19,50

nieuw

naSi fan
goReng yung€chow
19,50 fan
naSi goReng yung chow

€ 19,50

Gebakken
rijst met garnalen, cha sieuw
Gebakken rijst met garnalen,
cha sieuw
en doperwten
en doperwten

eendfilet met flensjes
Geroosterde eendfilet metGeroosterde
flensjes
gyoZa vietnameSe
€ Loempia’S
8,00
vegetaRiSche gyoZa vegetaRiSche
€ 8,00
vietnameSe
€ 9,00
€ Loempia’S
9,00
en hoisinsaus
en hoisinsaus
Dumpling gevuld met groenten
Dumpling gevuld met groenten
Loempia
op Vietnamese wijze met koriander,
Loempia op Vietnamese wijze
met koriander,
gehakt en zilvervlies
4 stuks
gehakt en zilvervlies noedels
4 stuks noedels

geStoomDe kabeLjauwhaaS
geStoomDe kabeLjauwhaaS
€ 26,50
Gestoomde garnalen metGestoomde
knoflook garnalen met knoflook

mie en RijStgeRechten
mie en RijStgeRechten

gyoZa

ibeRico SpaRe RibS ibeRico SpaRe RibS
€ 27,50
in ketjapsaus met cashewnoten
Ossenhaas in ketjapsaus Ossenhaas
met cashewnoten

Roergebakken

Pittige tomatensoep met garnaal,
Pittige tomatensoep met garnaal,
en pijnboompitten
en pijnboompitten
kip en Chinese paddenstoel
kip en Chinese paddenstoel
chun kun € 7,50
€ 7,50
chun kun
Mini
loempia’s
gevuld mettie
groenten
tie ma ha€ 10,50
€ 10,50
Mini loempia’s gevuld met
groenten
en kip
ma ha en kip
wan tan Soep
€ 8,50
wan tan Soep
€ 8,50
Toast
met garnalen paté en sesam
Toast met garnalen paté en
sesam
Flensjes gevuld met varkensvlees
Flensjes gevuld met varkensvlees
vegetaRiSche
chun kun
€ 7,00
vegetaRiSche chun kun
€ 7,00
bami goReng
chineSe
€ 19,50
in kippenbouillon
in kippenbouillon
Mini
loempia’s gevuld metgebakken
groenten ha kaw
gebakken€ha10,50
kaw
€
10,50 bami goRengchineSe
Mini loempia’s gevuld met
groenten
cha sieuw, kipfilet en garnalen
Met cha sieuw, kipfilet enMet
garnalen
flensjes gevuld met garnalen
Gebakken flensjes gevuldGebakken
met garnalen

gyoZa

- bevat gluten

ribs
van het Iberico varken 8 stuks
Spare ribs van het IbericoSpare
varken
8 stuks

vegetaRiSche geRechten
vegetaRiSche geRechten

€ 7,00
tjew yim SpaReRibS
€ 9,50
tjew yim SpaReRibS
€ 9,50
tonijnSaLaDe
Loempia

€ 19,50

naS

Ossenhaas in zwarte bonensaus
Ossenhaas in zwarte bonensaus

vooRgeRechten
vooRgeRechten
tomatenSoep

€ 19,50

€ 21,50 per persoon

Kip saté

kippenSoep€ 7,00

tjap tjoy kip

€ 21,50 per persoon

Saté ajam

kippenSoep

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

vegetarisch

varkensvlees met pangangsaus
Geroosterd varkensvlees Geroosterd
met pangangsaus
Roergebakken omelet metRoergebakken
tomatensaus omelet met tomatensaus

Ossenhaas in zwarte pepersaus
Ossenhaas in zwarte pepersaus

con bo ha

- bevat gluten

naSi/bami compLeettjap tjoy kip
naSi/bami compLeet

2 personen) € 25,- per persoon
(minimaal 2 personen) € (minimaal
25,- per persoon

hack tjew ngau

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

Met kerrie,
cha sieuw, kipfilet en garnalen
Met kerrie, cha sieuw, kipfilet
en garnalen

gestoomd, gebakken
of roergebakken
€ 27,50
gestoomd, gebakken of roergebakken

€ 27,50

nieuw
€ 8,50
yakitoRi kip
yakitoRi €
kip10,50
met kip tauSi
Gebakken flensjes gevuldGebakken
met kip flensjes gevuld oeSteRS
oeSteRS tauSi
€ 10,50
Yakitori Kipspiesjes in teriyakisaus
Yakitori
Kipspiesjes
in
teriyakisaus
Gestoomd in zwarte bonensaus
Gestoomd in zwarte bonensaus
miX van kipStukjeS enmiX van kipStukjeS en
3 stuks
€ 9,00
3 stuks
€ 9,00
kippenvLeugeLS
€ 9,50
kippenvLeugeLS
€ 9,50
RibS
€ 14,50
ibeRico SpaRe
RibS ibeRico SpaRe
€ 14,50
gebakken wan tan

gebakken €
wan
tan
8,50

kipstukjes
Combinatie van krokanteCombinatie
kipstukjes envan
metkrokante Spare
ribs van
het Iberico varken
ribs en
vanmet
het IbericoSpare
varken
6 stuks
gehakt gevulde kippenvleugels
gehakt gevulde kippenvleugels

ti paan ti paan

6 stuks

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

van veRSchiLLenDe
vooRgeRechten
€ 15,00
pRoeveRij vanpRoeveRij
veRSchiLLenDe
vooRgeRechten
€ 15,00

ti paan van De chef ti paan van De chef
€ 20,50

Dim Sum €Dim
9,00Sum € 9,00

ti paan oSSenhaaS ti paan oSSenhaaS
€ 25,50

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

ha kaw

ha kaw

Sieuw mai

€ 20,50

Kipfilet,
ossenhaas, garnalen en groenten
Kipfilet, ossenhaas, garnalen
en groenten

Sieuw mai ngau mei

ngau mei Siu Long bao

ti paan ha Lok

ti paan ha Lok

€ 26,50

€ 25,50

naSi & bami iS bij
aLLe hoofDgeRechten
eXtRakoSt
mihoen
of eXtRa.
chineSeeen
bami
koStcouveRt
€ 3,50 eXtRa.
naSi & bami iS bij aLLe hoofDgeRechten
inbegRepen.
eXtRa mihoeninbegRepen.
of chineSe bami
€ 3,50
eXtRa
€ 5,-. een eXtRa couveRt € 5,-.

vegetarisch

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

€ 21,50

paan babi pangang
Spek
ti paan babi pangangtiSpek
€ 22,50

€ 22,50

Met geroosterd varkensvlees
Met geroosterd varkensvlees

€ 26,50

Grote
garnalen met pittige uiensaus
Grote gepaneerde garnalen
metgepaneerde
pittige uiensaus
Pasteitje gevuld
met garnaal
Pasteitje gevuld
met varkensvlees
Pasteitje gevuld
met gevuld
rundvlees
Pasteitje gevuld met varkensgehakt
Pasteitje gevuld met garnaal
Pasteitje
gevuld met varkensvlees
Pasteitje
gevuld met rundvlees
Pasteitje
met varkensgehakt
ti paan Sam po € 22,50
€ 22,50
ti paan Sam po
4 stuks
4 stuks
4 stuks
3 stuks
4 stuks
4 stuks
4 stuks
3 stuks
chalicht
sieuw
en kipfilet
Ossenhaas, cha sieuw en Ossenhaas,
kipfilet in een
pittige
saus in een licht pittige saus

Dim Sum
van€7 StukS
Dim Sum pRoeveRij
vanpRoeveRij
7 StukS vooR
13,50 vooR € 13,50

ti paan kipfiLet € 21,50

Kipfilet met zwarte bonenKipfilet
saus met zwarte bonen saus

een zoete, licht pittige saus
Geserveerd met een zoete,Geserveerd
licht pittigemet
saus

Siu Long bao

ti paan kipfiLet

paan babi
pangang
mageR vLeeS
ti paan babi pangangtimageR
vLeeS
€ 22,50

€ 22,50

Met geroosterd varkensvlees
Met geroosterd varkensvlees

ti paan
compLeet vooR
2 peRSonen
€ 47,00
ti paan compLeet vooR
2 peRSonen

€ 47,00

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

naSi & bami iS bij
aLLe hoofDgeRechten
eXtRakoSt
mihoen
of eXtRa.
chineSeeen
bami
koStcouveRt
€ 3,50 eXtRa.
naSi & bami iS bij aLLe hoofDgeRechten
inbegRepen.
eXtRa mihoeninbegRepen.
of chineSe bami
€ 3,50
eXtRa
€ 5,-. een eXtRa couveRt € 5,-.

- bevat gluten vegetarisch

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

- bevat gluten

vegetarisc

