Diner
Soepen
Won ton soep | varkensvlees en garnalen

4

Sui kau soep | garnalen

4,5

Haaienvinnensoep

4,5

Tomaten- of maissoep met kip

4,5

Pekingsoep

4,5

Zeevruchtensoep

5,5

Kreeftensoep

6

Voorgerechten
Saté kip

4,5

Saté garnalen of rundvlees

5,5

Zeevruchten salade

5,5

Gestoomde oesters | met zwarte bonensaus, vanaf 2 stuks

2,95 p/st.

Gestoomde st. jacobsschelp | met knoflook, vanaf 2 stuks

4

Chinese hors d’oeuvres | garnalen tosti | loempia | tempura

7,5

Gestoomde dimsum (voor 2 personen)

12

Mild

Pittig

p/st.

Langere bereidingstijd

Hoofdgerechten
Bamisoep (mihoen of bami) met:
Won ton | varkensvlees

9,5

Sui kau | garnalen

11

Moksi | eend, spek, kip en magere varkensvlees of keuze uit

12,5

Pittige rundvlees

12,5

Nasi/Bami met:
Saté (kip)

9,95

Krokante kip

9,95

Kip

11

Garnalen of rundvlees

13

Mihoen Singapore | garnalen en kip of varkensvlees

13

Nasi Yeung Chow | garnalen en varkensvlees

12,5

Vegetarisch
Nasi/Bami

9,95

Tjap Choi*

11,5

Foe yong hai*

11,5

Lo hontsai*

12,5

Chiu yim tofu | verse peper | knoflook | vijf kruiden*

12,5

Chili tofu*

12,5

Mild

Pittig

Langere bereidingstijd

Vleesgerechten*
Kip met zoetzure- of kerrie saus

12,5

Foe yong hai met kip

12,5

Aziatische kip schnitzel | chili saus

16,5

Peking eend | op 3 manieren geserveerd

19,5

Beef met zwarte peper- of chili saus

13,5

Lamsvlees met honing soya- of zwarte peper saus

14

Moksi | eend, spek, kip en magere varkensvlees of keuze uit

12,5

Varkenshaas met king do saus

17,5

Ossenhaaspuntjes met pikante saus

19,5

Ossenhaas chung sik style | zoetzure saus

21

Ossenhaas zwarte peper

21

Lamskoteletjes met honing of zwarte peper

22,5

*Geserveerd met witte rijst | nasi | Chinese bami
Mihoen + € 1,5

Prijzen zijn in Euro

Heeft u een allergie? Laat het ons weten
Mild

Pittig

Langere bereidingstijd

Zeevruchten*
Mihoen met zeevruchten

13,5

Vis of garnalen met zoetzure saus of chiu yim

14

Foe yong hai met garnalen

14

Gebakken zalm met zoete- of hete saus

17,5

Kabeljauwhaas met zoete- of hete saus

17,5

Zeevruchten mix geserveerd met noodles

19,5

Sliptong | op 2 manieren bereid

21

Gamba met zoetzure- of zwarte bonensaus

22,5 (6 st.)
25

(8 st.)

Hele kreeft 500 - 600 gram met gember- en knoflooksaus 36,5
Noordzeetong

35

Gevulde forel | met garnalen

22,5

Gestoomde zeebaars

23,5

Kids
+ € 1,5 voor een bolletje ijs
(Geserveerd met patat, nasi of bami)

Kip met zoetzure saus of kipsaté

6,5

Vis met zoetzure saus

7,5

*Geserveerd met witte rijst | nasi | Chinese bami
Mihoen + € 1,5

Prijzen zijn in Euro

Heeft u een allergie? Laat het ons weten

Mild

Pittig

Langere bereidingstijd

