KERSTMENU 2018
Volwassenen € 32,50 p.p. - Kinderen 4 t/m 11 jaar € 22,50 p.p.
Eerste zitting: 17:00 - 19:30
Tweede zitting: 19:30 - 22:00
Spelregels
 U kunt 2,5 uur lang onbeperkt van ons diner genieten met als afsluiting 1 dessert per persoon.
 Onbeperkt aantal gangen, per gang max. 1 gerecht + 1 bijgerecht per persoon bestellen.
 U kunt de volgende bestelling doorgeven indien de vorige bestelling genuttigd is.
 Wij serveren geen kraanwater als consumptie. Consumptie is verplicht.
 Laatste bestelling moet voor 21:30 doorgegeven worden.
 U kunt het overgebleven eten niet mee naar huis nemen.

KERSTSPECIALS
Szechuan soep
Pittig gekruide soep met reepjes vlees en groenten

Wan Tan Soep
Heldere bouillon met pasteitjes van garnalen en vlees

Kerstsoep
Gebonden bouillon met groenten

Kleine loempia's
Huisgemaakte kleine loempia's met pikante saus

Pannenkoekjes eend
Stoomdeegje met Peking eend in Hoi Sin saus

Saté Oedang
Garnalen saté in ketjapsaus

Cantonese dumplings
Gestoomde garnalen dumplings

Cantonese Siu Mai
Gestoomde varkenshaas pasteitjes

Kerst salade
Frisse salade met zeewier

Kip Teriyaki saté
Gegrilde kipspiesjes met Teriyaki saus

Krokante garnalen
Gefrituurde garnalen in een krokant jasje

Duo van gamba’s
2 soorten gamba’s in verschillende saus

Aziatische Carpaccio
Runder carpaccio met salade

Aziatische salade
Frisse salade met garnalen in zwarte sesamdressing

King Doo Eend
Peking Eend in zoete King Doo saus

San Sing
Kipfilet, varkenshaas en garnalen in Bali saus

Sajor
Diverse groenten op Indische wijze

Lamskoteletjes
Met sesam op een bedje van ijsbergsla

Spicy beef
Black Angus beef in zwarte pepersaus

Crispy beef
Droog en pikant gebakken Black Angus beef

Crispy Fish
Krokant gebakken visje

Gon Bao Chicken
Kipfilet in pikante Gon Bao saus

Babi Pangang 2.0
Varkenshaas in zoetzure saus

Kerst Beef
Black Angus beef met groenten in scherpe saus

Gamba's Bali
Garnalen in zoet pikante Bali saus

Gamba's knoflook
Garnalen in knoflook en roomboter

Spicy pork
Varkenshaas in scherpe Huo Kuo saus

Zalm
Gegrilde zalm met huisgemaakte zoete soja saus

Gewokte groenten
Diverse groenten in oestersaus

Chiu Yiem Haa
Droog en pikant gebakken grote garnalen

Spare ribs
Op Chinese wijze

Maleisische saté
Black Angus beef saté in huisgemaakte sojasaus

Japanse dumplings
Gefrituurd en gevuld met kip en groenten

Pangsit Goreng
Gefrituurde flensjes met varkenshaas

Kikkerbilletjes
Met knoflook en roomboter

Tahoe
Blokjes tahoe in Black bean saus

Crispy chicken
Krokante kipfilet met chili saus

Peking eend
Geroosterde Peking eend in oestersaus

Tongfilet
Gepaneerde tongfilet in zoetzure saus

Broccoli
Met verse knoflook

Daging Kerrie
Pikant gestoofd Indische rundvlees

Daging Roedjak
Zoet gestoofd Indisch rundvlees

Tomatensoep
Romige tomatensoep met kipfilet

Kippensoep
Helder bouillon met noodles en kipfilet

Haaienvinnensoep
Gebonden haaienvinnensoep met kipfilet

Champignonsoep
Helder bouillon met champignons en kipfilet

Mini loempia's
Vegetarisch met apart zoet pikante saus

Kerrie koekjes
Vegetarisch met apart zoet pikante saus

Inktvisringen
Met apart zoet pikante saus

Pisang Goreng
Gebakken banaan

Saté Babi
Varkenshaas saté

Saté Ajam
Kipfilet saté

Babi Pangang
Reepjes varkenshaas met zoet pikante saus

Babi Ketjap
Reepjes varkenshaas met ketjap saus

Babi Pangang spek
Krokante buikspek met apart zoet pikante saus

Cha Siu
Reepjes zoet gemarineerd varkenshaas

Foe Yong Hai
Omelet met tomatensaus

Tjap Tjoy
Groente met varkenshaas

Gepaneerde garnalen
Met apart zoet pikante saus

Koe Low Yuk
Gepaneerde vleesblokjes met zoetzure saus

DESSERTS

BIJGERECHTEN

Dragonballs
Zoet gevulde sesamballetjes

Gestoomde witte Rijst
Nasi / Bami goreng
Chinese bami + € 3,00
Mihoen + € 3,00
Chinese nasi + € 3,50
Bruine nasi met garnalen en varkenshaas
Indische nasi + € 3,50
Kerrie nasi met garnalen en varkenshaas

Spekkoek & Kokos
Spekkoek met kokosijs en slagroom
Dame Blanche
Vanilleroomijs met chocolade saus en slagroom
Gebakken ijs + € 3,50
met banaan, advocaat, chocoladesaus en slagroom

