
aziatische taPas

soePen 

1 KiPPensoeP    

3 tomatensoeP     

5 soeP Dragon town 
 Pittige tomatensoep met garnaal, kip  

 en Chinese paddestoel

6 wan tan soeP   
 Kippenbouillon met flensjes gevuld met  

 vakensvlees en garnaal

gestoomDe gerechten 

832 siu Lung Bao   
 Shanghai broodje gevuld met gehakt van varkensvlees

 2 stuks

813 sieuw mai   
 Pasteitje gevuld met varkensvlees

 2 stuks

811 ha Kaw   
 Pasteitje gevuld met garnalen

 2 stuks

877 ngau mai   
 Pasteitje gevuld met rundvlees

 2 stuks

915 oester
 Gestoomde oester in zwarte bonensaus

 1 stuk

916 coquiLLe (+€ 1,50)

 Gestoomde coquille in zwarte bonensaus

 1 stuk

917 KLeefrijst in LotusBLaD 
 Kleefrijst met gehakt gestoomd in lotusblad

257 sung Yon ha  
 Gestoomde garnalen in knoflook

LoemPia’s 

10 LoemPia sPeciaaL     
 Grote loempia met ham, kip en ei

11 chun Kun    
 Mini loempia’s gevuld met groenten en kip

 2 stuks

13 aB Kun   
 Mini loempia’s gevuld met eend en hoisinsaus

 2 stuks

840 tjoY Kun   
 Vegetarische mini loempia’s

 2 stuks

saLaDe 

66 ossenhaas saLaDe
 Gegrilde ossenhaas met limoendressing en pijnboompitten

944 tonijn saLaDe
 Gegrilde tonijn met teriyakisaus

817 Vegetarische saLaDe  
 Salade met limoendressing en pijnboompitten 

Vegetarisch - optioneel vegetarisch   -   Pittig   -  zeer pittig  -   Bevat noten en/of pinda’s  -   Bevat gluten 

Scan de QR-code voor de afbeeldingen
van onze gerechten of kijk op dragontown.nl

Per ronde kunt u kiezen uit 

6 verschillende warme gerechten 

en 3 verschillende sushi per tafel.

Bij 4 personen of meer heeft 

u de keuze uit 8 verschillende 

warme gerechten en  

5 verschillende sushi per tafel.

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.



geBaKKen gerechten 

15 wan tan   
 Gebakken flensje gevuld met kip

 2 stuks

826 tie ma ha   
 Toast met garnalen paté  

 en sesam

 2 stuks 

126 eBi garnaLen   
 Gebakken garnalen

 2 stuks

810 sieuw mai   
 Gebakken pasteitje gevuld met varkensvlees

 2 stuks

834 ha Kaw   
 Gebakken flensje gevuld met garnaal  

 en specerijen van de chef

 2 stuks

39 tjew Yim Kwat    
 Spare ribs met knoflook en pepers

 4 stuks

20 Pisang goreng    
 Gebakken banaan

 2 stuks

157 tjew Yim chamPignons     
 Geparneerde gebakken champignons met  

 knoflook en pepers

28 KroKante KiPstuKjes    
 Gebakken Kipstukjes met wasabi mayonaise

 2 stuks

905 crisPY DucK  
 Geroosterde eend met flensjes en hoisinsaus

 2 stuks

48 gYoza    
 Dumplin gevuld met kip

 2 stuks

171 thaise VisKoeKjes  
 2 stuks

29 KiPPenVLeugeLs  
 Gebakken kippenvleugels gevuld met gehakt

 2 stuks

79 Koe Lo Kai  
 Kip in deeg met zoetzure saus

 2 stuks

saté 

18 saté ajam 
 Kipsaté met pindasaus 

 2 stuks

19 maLeisische saté 
 Kipsaté met een licht pittige pindasaus

 2 stuks

903 ngau ti
 Ossenhaassaté met teriyaki saus

 2 stuks

906 saté BaBi 
 Saté van varkensvlees met ketjapsaus

 2 stuks 

907 YaKatori KiP 
 Yakatori Kipspiesjes in teriyakisaus

 2 stuks

908 Vegetarische saté 
 Saté van tahoe met ketjapsaus

 2 stuks

Per ronde kunt u kiezen uit 6 verschillende warme  

gerechten en 3 verschillende sushi per tafel.

Bij 4 personen of meer heeft u de keuze uit 8 verschillende 

warme gerechten en 5 verschillende sushi per tafel.

Vegetarisch - optioneel vegetarisch   -   Pittig   -  zeer pittig  -   Bevat noten en/of pinda’s  -   Bevat gluten 

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.



tiPaan gerechten 

216 tiPaan ha 
 Met garnalen, knoflook en pepers

220 tiPaan KiP Kerrie 
 Met kipfilet met kerriesaus

221 tiPaan ossenhaas tausi
 Met ossenhaas met zwarte bonensaus

inDonesische gerechten 

148 Daging roeDjaK 
 Gestoofd rundvlees 

147 Daging renDang 
 Gestoofd rundvlees met kokoscurry

145 gaDo gaDo     
 Groenten met pindasaus

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

151 ajam reD currY  
 Kipfilet in rode currysaus

152 tahoe KetjaP 
 Tahoe met taugé en ketjapsaus

153 gehaKtBaLLetjes KetjaP
 Gehaktballetjes van varkensvlees in ketjapsaus

 2 stuks

 

chinese gerechten

948 eenDenBorst
 Gegrilde eendenborst met hoisinsaus

82 BaBi Pangang sPeciaaL 
 Geroosterd varkensvlees met pangangsaus

111 foe Yong hai    
 Roergebakken omelet met tomatensaus

252 con Bo Kai  
 Kipfilet in licht pittige con bo saus met cashewnoten

995 ngau Ding 
 Ossenhaas in ketjapsaus met cashewnoten

823 zaLm teriYaKi
 Zalm in teriyakisaus

824 LamsracK 
 In zwarte pepersaus

149 roergeBaKKen mini PaKsoi   

812 Lemon Kai 
 Kipfilet in frisse citroensaus

81 BaBi Pangang sPeK  
 Geroosterd varkensspek met saus

864 Kantonese Koe Lo YuK 
 Gepaneerd varkensvlees gebakken op Kantonese wijze

Bijgerechten 

31 nasi goreng   

41 Bami goreng     

25 witte rijst   

56 mihoen goreng   Bon Appétit - 慢慢食
Scan de QR-code voor de afbeeldingen

van onze gerechten of kijk op dragontown.nl

Per ronde kunt u kiezen uit 6 verschillende 

warme gerechten en 3 verschillende sushi per tafel.

Bij 4 personen of meer heeft u de keuze uit 8 verschillende 

warme gerechten en 5 verschillende sushi per tafel.

Vegetarisch - optioneel vegetarisch   -   Pittig   -  zeer pittig  -   Bevat noten en/of pinda’s  -   Bevat gluten 

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.



nigiri

s01 nigiri eBi
 Nigiri met garnaal (2 stuks)

s02 nigiri saKe 
 Nigiri met zalm (2 stuks)

s03 nigiri maguro 
 Nigiri met tonijn (2 stuks)

s05 nigiri tamago  
 Nigiri met zoete omelet (2 stuks)

s06 nigiri unagi 
 Nigiri met paling (2 stuks)

s07 nigiri chizu 
 Nigiri met geflambeerde zalm (2 stuks)

s08 nigiri hotate + € 1,50
 Nigiri met St. jacobsschelp (1 stuk)

s09 nigiri Beef
 Nigiri met geflambeerde Angus beef (2 stuks)

uramaKi

s16 mango roLL 
 Rol van avocado met japanse omelet en mango 
 5 stuks

s17 caLifornia roLL
 Rol van avocado met krabstick, zalm, Japanse  

 mayonaise en zalmeitjes
 4 stuks

s18 sPicY eBi maKi roLL  
 Rol van gebakken garnaal met sla, pikante saus en casava
 5 stuks

s19 ossenhaas roLL
 Rol van ossenhaas met komkommer, teriyakisaus, 

 knoflook en lente uitjes 
 4 stuks

s20 sPicY maguro roLL 
 Rol van pittige tonijn met avocado
 5 stuks

s21 sPicY eBi sPeciaaL roLL   
 Rol van gebakken garnaal met een pikante  

 krabsticksalade en licht pittig gebakken zalm

 5 stuks

s22 Kimchi zaLm roLL  

 Rol van avocado met licht pittig gebakken zalm

 4 stuks

s23 Dragon roLL sPeciaaL  
 Rol  van komkommer, Japanse zeewier, rettich,  

 zoete omelet, krabstick, zalm, gebakken tempura,  

 Japanse mayonaise en teriykaisaus

 4 stuks

s24 saKe chizu eBi roLL 
 Rol van gebakken garnaal met geflambeerde zalm

 5 stuks

s25 rainBow roLL
 Rol van zoete omelet, krabstick, zalmeitjes, Japanse  

 mayonaise, zalm, tonijn en avocado

 5 stuks

PoKé BowL

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

s32 PoKé BowL tonijn
 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
 Gesneden zalm

s35 maguro + € 4,50
 Gesneden tonijn

saLaDe

s36 saKe 
 Zalmsalade met een dressing van sesam

s37 maguro 
 Tonijnsalade met een dressing van sesam

ma. wo. onbeperkt tapas zonder sushi € 26.50

Do. t/m zo. onbeperkt tapas en sushi € 29.50

u kunt onbeperkt tapas bestellen tot 21.45 uur.

tapas zijn alleen per tafel te bestellen.

maximaal 3 gerechten per persoon per ronde.

Kinderen t/m 10 jaar € 15,00

Scan de QR-code voor de afbeeldingen
van onze gerechten of kijk op dragontown.nl

Vegetarisch - optioneel vegetarisch   -   Pittig   -  zeer pittig  -   Bevat noten en/of pinda’s  -   Bevat gluten 

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.


