
 

WELKOM IN CHINEES KANTONEES THAIS 

SPECIALITEITEN RESTAURANT 
 

 

 

 

 

 

 

 

Met trots presenteren wij u deze menukaart: 

Een oeuvre uit de verfijnde receptuur die hoewel 

van oorsprong eeuwenoud, nog steeds aan het 

vernieuwen is. Over de hele wereld zijn grote 

chefs daarmee bezig en ook wij blijven alert 

aangaande de nieuwste culinaire ontwikkelingen. 

Wij zeggen dan ook graag: ‘Oosters tafelen, een 

traditie die in beweging is’. Dat zult u dan ook 

ontdekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met witte rijst, nasi of bami.  
Met mihoen of Chinese bami € 2,00 extra p.p.



HAPPY GARDEN MENU 
(minimaal 2 personen) 

 
Tong koe kai thong 

Licht gebonden soep gevuld met kipfilet en Chinese champignons 
*** 

Chee paauw kai 
Kipfilet omhult in rijstpapier bestrooid met sesamzaadjes 

***  
Saté Happy Garden 

Gegrilde varkenshaassaté met knoflook 
***  

Tsa sieuw 
Op Kantonese wijze gemarineerd geroosterde varkenshaas 

Poo chei ngau 
Heerlijke vuurvaste ‘hot-pot’gevuld met ossenhaas 

***  
Dessert 
Lychees 

 
Per couvert € 23,00 

 
 
 
 
 

 
 
KANTONEES MENU 

(minimaal 2 personen) 
 

Yim yuk thong 
Licht gebonden soep met gerookte varkenshaas en groenten 

***  
Ping poen 

Een compositie van diverse Kantonese voorgerechtjes 
***  

Chang tsap kai 
Kipfilet in verse sinaasappelsaus  

***  
Tipan yuang yuk 

Lamshaas geserveerd in een tipan, geblust met een tongvleiende tausi-saus 
waaraan een vleugje knoflook is toegevoegd 

***  
Woei wo gha 

Garnalen in een licht pikante Kantonese saus 
*** 

Dessert 
Kantonese romantiek 

 
Per couvert € 26,00 



SZECHUAN MENU 
(minimaal 2 personen) 

 
Sun lat thong 

Pittige, lichtzure soep gevuld met varkenshaas en groenten 
***  

Yim yuk kuun 
Licht gerookte varkensspek-rolletjes gevuld met diverse groenten 

***  
Saté ‘Exclusief’ 

Geflambeerde saté met garnalen, runderhaas en tongfilet geblust met een pikant 
sausje 
***  

Sucor gah 
 Chinese garnalen met verse vruchten in een romige saus 

***  
Poo chei ngau 

Heerlijke vuurvaste ‘hot-pot’gevuld met ossenhaas 
Gon bao kai 

Malse, snel gesauteerde kipfilet geserveerd in een vogelnestje met pittige 
Szechuan saus 

Yeung Chow mien 
Op Chinese wijze gebakken bami 

***  
Suco paan 

Verse vruchten met roomijs en slagroom 
 

Per couvert € 30,00 
 
 
 
 

CHINESE FONDUE 
(minimaal 2 personen) 

 
De Chinese fondue is een ideale mogelijkheid om eens gezellig met familie 

of kennissen of gewoon met z’n tweetjes te dineren. 
 

Bij de traditionele Chinese bouillonfondue wordt er diverse vis-, vlees- en 
groentesoorten geserveerde met diverse sausjes. De diverse ingrediënten 

worden in een oogwenk gaar gekookt in de krachtig gekookte bouillon.  
 

Chinese fondue is calorie- en vetarm. 
 
 

Per couvert € 25,00 
 
 
                                                                                                               



HONG KONG MENU 
(minimaal 2 personen) 

 
Hoi sim thong 

Licht gebonden sea-food soep 
***  

Ping poen 
Een compositie van diverse Kantonese voorgerechtjes 

***  
Yuu kuun 

Tongfilet gevuld met zalm in een romige witte wijn saus 
***  

Kong tsau gha 
Roergebakken grote garnalen met lente-uitjes, gember en pepers 

***  
Tipan thor lieuw yuk 

Struisvogelfilet geserveerd in een tipan, geblust met een tongvleiende tausi-saus 
waaraan een vleugje knoflook is toegevoegd 

Tau paan yuang yuk 
Lamshaas gebakken in licht pikante saus met een fijne nasmaak 

Hor yi faan 
Gestoomde rijst met tsa sieuw vlees en verschillende groenten in een lotusblad 

***  
 

Verrassingsdessert 
 

Per couvert € 35,00  
 
 
 

VERRASSINGSMENU 
 

Dit menu houdt in dat u zelf het bedrag mag bepalen van € 30,00 
tot € 45,00 per persoon. Onze chef-kok stelt voor u een speciaal 

menu samen (afhankelijk van het bedrag) van voor- tot nagerecht. 
 

Uw menu bestaat uit: 
 

 Verschillende variaties en smaken welke afkomstig zijn  
uit alle streken van China of Thailand 

 
 Met gerechten die anders zijn dan normalen standaard Chinese 

gerechten 
 

Als u iets anders wilt proberen of geen keuze kunt maken of speciale 
wensen heeft, maak dan kennis met onze echte specialiteiten. 

 
 



THAILAND MENU 
(minimaal 2 personen) 

 
Tom jam kai 

Thaise pikante soep met kipfilet en verschillende kruiden 
***  

Kai jaang sai bai mai 
Gegrilde kipfilet in bananenblad  

***  
Ped Phed 

Een voorgerecht waarbij lekkernijen als bamboe, fijngesneden malse eend en 
vurige pepers elkaar vinden op een koel, groen bedje van ijsbergsla 

***  
Goong nam pla waan 

Garnalen in een zoet-zure Thaise limoensaus 
***  

Keang ka rie nuea 
Ossenhaas in een romige kerriesaus die een beetje pittig kan overkomen, maar 

tegelijkertijd ook zacht smaakt 
Moo pla haw  

Varkenshaas in een licht romige saus met kokosmelk en zwarte pepers die zowel 
pittig en zacht smaakt 
Khao paad supparod 

Gebakken rijst met ananas  
***  

Verrassingsdessert 
 

Per couvert € 32,00 
 
 
 

INDISCHE RIJSTTAFEL 
(minimaal 2 personen) 

 
Gegrilde varkenshaassaté 

***  
Babi pangang  
Foe yong hai 
Gado gado 
Lembu bali 

Lembu roedjak 
Pisang goreng  

Sajor  
Atjar tamper 
Seroendeng  

 
Koffie of thee 

 
Per couvert € 19,00 



CHINESE RIJSTTAFEL 
(minimaal 2 personen) 

 
Kippensoep of tomatensoep 

 
*** 

 
Chinese mini-loempia’s 

 
***  

Babi pangang 
Koe loe yuk 
Saté ajam 

Tjap woo tjoy 
Gepaneerde grote garnalen met pikante saus 

Kipfilet met zwarte bonensaus 
 

***  
 

Koffie of thee 
 

Per couvert € 19,00 
 

 
 

CHINEES-INDISCHE RIJSTTAFEL 
(minimaal 4 personen) 

 
Pansit goreng 

 
***  

Kip kerrie 
Foe yong hai 
Babi pangang 

Varkenshaas met zoet-zure ananassaus  
Gado gado 
Lembu bali 

Lembu roedjak 
Sajor  

Pisang goreng 
Saté ajam 

 
***  

 
Koffie of thee 

 
Per couvert € 19,00 

 
 

 
 



 
 

SOEP 
 

Tomatensoep         € 3,00 
Kippensoep         € 3,00 
Haaienvinnensoep         € 3,00 
Sun lat thong          € 3,80 
Pittige lichtzure soep gevuld met vlees en groenten 
Thong koe kai thong         € 3,50 
Licht gebonden soep gevuld met kipfilet en Chinese champignons 
Wan tan thong         € 4,50  
Geurig getrokken bouillon gevuld met gevulde Chinese deegkussentjes 
Hoi sim thong         € 4,50  
Licht gebonden sea-food soep 
Happy Garden soep        € 5,00  
Soep met kipfilet, garnalen en diverse groenten 
                                                           

 
VOORGERECHTEN 

 
Miniloempia’s (4 stuks)       € 3,00 
Chinese loempia’s (2 stuks)       € 3,50 
Shanghai wan tan (4 stuks)       € 3,50 
Gefrituurde deegkussentjes 
Siu mai (4 stuks)        € 4.00 
Gestoomde Chinese vleespasteitjes 
Ha kouw (4 stuks)        € 4,00 
Gestoomde Chinese flensjes gevuld met garnalen 
Chee paauw kai (3 stuks)       € 4,00 
Kipfilet omhult in rijstpapier bestrooid met sesamzaadjes 
Kong tee (2 stokjes)        € 4,00 
Gegrilde varkenshaassaté met knoflooksaus 
Ping poen           € 8,00 
Een compositie van diverse Kantonese voorgerechtjes 
Ap peng          € 7,00  
Flensje gevuld met eendenfilet, komkommer,  
lente-uitjes en een zoet zure Hoi sim saus 
Ap sun           € 7,00 
Een voorgerecht waarbij typische Chinese lekkernijen  
als bamboe, fijngesneden malse eend en vurige pepers  
elkaar vinden op een koel, groen bedje van ijsbergsla 
Yuu kuun           €  7,00 
Gestoomde tongrolletje gevuld met zalm in  
een romige witte wijn saus 
Pan pan kai         € 6,00 
Een koud voorgerecht van kipreepjes met  
komkommer in satésaus bestrooid met sesamzaadjes 
Kipcocktail          € 4,50 
Garnalencocktail         € 7,00 



KENT U TIPAN? 
 

Tipan is een aloude bereidingsvorm, die bepaalde gerechten werkelijk 
‘spettervers’ op uw tafel brengt: Dankzij een gietijzeren braadsleetje, dat zo 

van de vlam komt en dankzij een geheime smaaktoevoeging vlak voor het 
serveren, die onze meesterkok absoluut niet wil prijsgeven. 

 
Tipan chie chew 

Met dit gerecht demonstreert de kok de mogelijkheid om tausi (Chinese zwarte 
bonensaus, verrijkt met verse pepers en een vleugje knoflook) tot een 
verrassend element te maken in een zeer smakelijke Chinese schotel. Vraag uw 
gastvrouw naar eventuele andere sausjes. Bij Tipan chie chew kunt u een keuze 
maken uit de volgende gerechten: 
 
 Tipan kai (kipfilet)        € 15,00 
 
 Tipan yuk (varkenshaas)       € 15,00 
 
 Tipan ngau (ossenhaas)       € 17,00 
 
 Tipan yuang yuk (lamshaas)      € 17,00 
 
 Tipan thor lieuw yuk (struisvogelfilet)     € 19,50 
 
 Tipan gha (garnalen)        € 19,50 
 
 Tipan yuu (tongfilet)        € 19,50 
 
 Tipan diem kai (kikkerbilletjes)      € 18,80 
 
 Tipan saam bao         € 17,00 

(met kipfilet, varkenshaas en ossenhaas) 
 
 Tipan saam sim         € 19,50 

(met garnalen, tongfilet en inktvis)  
  

 Tipan saté ‘Exclusief’        € 18,00 
(met garnalen, ossenhaas en tongfilet, dit gerecht  
wordt in een pikante satésaus geserveerd)   

 

PEKING EEND 
 

De eend die vanuit China een zegetocht heeft gemakt over de hele wereld is één 
van de meest bewerkelijke gerechten uit de Chinese keuken. Geroosterd in de 

speciale Lo-Min-oven, nadat tussen vel en vlees met een rietje lucht is geblazen 
en het vel zelf is bestreken met een marinade van honing zodat het vel uiterst 

krokant is geworden. 
 

Peking eend met pruimensaus      € 17,50 
Peking eend met verse ananassaus     € 17,50 
Peking eend met verse sinaasappelsaus     € 17,50 
Peking eend met Chinese champignonsaus    € 17,50 



SPECIALITEITEN 

Door de grootte van het land en zijn enorme aantal inwoners is het eigenlijk 
onmogelijk om over dè Chinese keuken te spreken. Maar de Chinese keuken 
behoort tot de fijnste ter wereld. Het land heeft vier belangrijke of bekende 

keukens: 
De Beijingkeuken, de fijne keuken van het voormalige, keizerlijke hof. 

De Szechuankeuken met de vaak nogal vette, maar pikante maaltijden door het 
rijkelijke gebruik van kleine, rode chilipepers. 

De Kantonese (Guangzhou) keuken met zoetzure accenten. De meeste gerechten 
worden er 'al roerend gebakken', waardoor smaak en sappigheid van vlees en 

groenten bewaard blijven. 
De Shanghaikeuken, die nogal zout is. De gerechten zijn over het algemeen 

nogal machtig en er worden veel scherpe sauzen bij gegeven. 

Mee tan 
(met selderie en verse ananas in een zoet-zure saus mede door pruimen- en 

citroensap) 
 

Mee tan kai – kipfilet        € 13,80 
Mee tan yuk – varkenshaas       € 13,80 
Mee tan gha – garnalen        € 17,80 
Mee tan yuu – tongfilet        € 17,80 
 

Gon bao 
(een pittige Szechuan saus met cashewnoten geserveerd in een vogelnestje) 

 
Gon bao kai – kipfilet        € 15,00 
Gon bao yuk – varkenshaas       € 15,00 
Gon bao ngau – ossenhaas       € 17,00 
Gon bao yuang- lamshaas       € 17,00 
Gon bao gha – garnalen        € 18,80 
Gon bao thor lieuw yuk- struisvogelfilet     € 18,80 
Gon bao saam man yuu – zalmfilet       € 18,80 

 
Nai you tsap 

(met verschillende verse vruchten in een romige slagroomsaus en een scheutje 
Chinese witte wijn waardoor het saus beetje zoet overkomt) 

 
Nai you kai – kipfilet        € 15,00 
Nai you yuk – varkenshaas       € 15,00 
Nai you gha – garnalen        € 18,80 
Nai you long lie – tongfilet       € 18,80 
 

Chee maa tsap 
(een honingsaus met suiker, fijne uitjes en Chinese wijn bestrooid met 

sesamzaadjes die licht zoet overkomt) 
 

Chee maa kai – kipfilet        € 15,00 
Chee maa yuk – varkenshaas       € 15,00 
Chee maa gha – garnalen       € 18,80 



Woei wo 
(een licht pikante Szechuan saus met bamboereepjes en diverse groenten) 

 
Woei wo kai – kipfilet        € 13,80 
Woei wo yuk – varkenshaas       € 13,00 
Woei wo ngau – ossenhaas       € 16,80 
Woei wo yuang – lamshaas       € 16,80 
 

Saus van het huis 
(een fruitig chili saus gebakken in Chinese rijstwijn met uitjes en een vleugje 

knoflook) 
 

Tiu paai kai – kipfilet        € 13,80 
Tiu paai yuk – varkenshaas       € 13,80 
Tiu paai gha – garnalen        € 17,80 
Tiu paai thai gha – grote garnalen      € 18,80 
Tiu paai saam man yuu – zalmfilet      € 18,80 
Tiu paai thiem kai – kikkerbilletjes      € 18,80 
 
 
SPECIAAL AANBEVOLEN VIS- EN GARNALENGERECHTEN 

 
Thaai tsie gha         € 23,00  
Een verleidelijke combinatie van twee heerlijkheden  
uit de zee: garnalen en St. Jacobsschelpen bereid op  
traditionele Kantonese wijze 
Suco long lee          € 18,80 
Tongfilet met verschillende verse vruchten in een romige  
slagroomsaus en een scheutje Chinese witte wijn 
Sang kwak          € 20,00  
Gepocheerde tongfilet gevuld met zalm in een 
tomatensaus met krab en garnaaltjes 
Saam sien laam (minimaal 2 personen)    p.p. € 19,00 
Gesorteerde vis in drie kunstig gevlochten mandjes van  
flinterdunne aardappelreepjes: hierin worden u drie  
heerlijkheden geserveerd: zalmfilet bereid op de kruidige  
Szechuan wijze, tongfilet met chie chew saus en garnalen  
met saus van het huis en om het geheel compleet te maken,  
diverse groenten bereid op Kantonese wijze 
Tja long lie          € Dagprijs 
In boter gebakken zeetong met vruchten- of kreeftensaus 
Chew yim tai gha         € 19,00 
Droog gebakken grote garnalen in zout, oestersaus,  
verse rode pepers en vijf verschillende Chinese specerijen 
Chew yim thiem kai        € 19,00 
Droog gebakken kikkerbilletjes in zout, oestersaus,  
verse rode pepers en vijf verschillende Chinese specerijen 
Fong mei gha         € 19,00 
Licht gepaneerde grote Chinese garnalen met pikante saus 
 

 
 



THAISE GERECHTEN 

Versheid en gevarieerdheid typeren de Thaise keuken, maar minstens zo 
belangrijk is de harmonie in een gerecht. Een gerecht is nooit alleen pittig, maar 
wordt door middel van kruiden in balans gebracht. Pittig, zoet, zuur en zout 
wisselen elkaar af, zijn met elkaar in balans en prikkelen de smaakpapillen 
voortdurend.  
 
 

SOEP EN VOORGERECHTEN 
 

Tom jam kai         € 4,00 
Thaise soep met kipfilet en verschillende specerijen en citroenblad,  
waardoor het soep pittig smaakt, maar tegelijkertijd ook fris 
Kai tom kha          € 4,00 
Thaise kokossoep met koriander, citroenblad en kipfilet  
Tod man pla         € 4,80   
Thaise koekjes gemaakt van garnalen- en vispaté met hete saus 
Kai jaang sai bai mai (2 stuks)      € 4,80 
Gegrilde kipfilet in bananenblad  
 

HOOFDGERECHTEN 
 
Keang ka rie          
(een romige kerriesaus die een beetje pittig kan  
overkomen, maar tegelijkertijd ook zacht smaakt) 
 
Kipfilet / varkenshaas        € 15,00 
Ossenhaas / lamshaas        € 17,80 
Garnalen          € 17,80 
Vegetarisch          € 11,00 
 
Pha Neang          
(een roomsaus die door de vele kruiden en rood en bruine  
specerijen heel bijzonder smaakt en door de kokosroom  
heel zacht overkomt) 
 
Kipfilet / varkenshaas        € 15,00 
Ossenhaas / lamshaas        € 17,80 
Garnalen          € 17,80 
Vegetarisch         € 11,00 
 
Pla haw 
(een licht romige saus met kokosmelk en zwarte pepers die  
zowel pittig en zacht smaakt) 
 
Kipfilet / varkenshaas        € 15,00 
Ossenhaas / lamshaas        € 17,80 
Garnalen          € 17,80 
Vegetarisch         € 11,00 
 



CHINESE GERECHTEN 
 

Kip- en varkensvlees gerechten 
 
Babi pangang         € 13,50 
Babi ketjap          € 13,50 
Tsa sieuw - geroosterd mager varkensvlees    € 13,50 
Koe loe yuk - gepaneerde vleesballetjes in zoet-zure saus  € 13,50 
Koe loe kai - gepaneerde kipvleesballetjes in zoet-zure saus  € 13,50 
Kipfilet of varkenshaas met champignons    € 13,50 
Kipfilet of varkenshaas in pikante saus     € 13,50 
Kipfilet of varkenshaas in kerriesaus     € 13,50 
Kipfilet of varkenshaas met Chinese champignon   € 13,50 
Kipfilet of varkenshaas in knoflooksaus     € 13,50 

Foe Yong Hai Gerechten - omelet 
 

Foe Yong Hai met varkenshaas      € 11,00 
Foe Yong Hai met kipfilet       € 11,00 
Foe Yong Hai met ossenhaas      € 13,00 
Foe Yong Hai met Chinese garnalen     € 13,00 

 
Tjap Tjoy Gerechten (groenten) 

 
Tjap Tjoy met varkenshaas       € 11,00 
Tjap Tjoy met kipfilet        € 11,00 
Tjap Tjoy met ossenhaas       € 13,80 
Tjap Tjoy met grote garnalen      € 13,80 
 

Combinatie Gerechten 
(met nasi, bami of witte rijst) 

 
Foe yuk nasi/bami – babi pangang, foe yong hai en saté  € 13,50  
Lee yuk nasi/bami – babi pangang, kip kerrie en saté   € 13,50 
Koe yuk nasi/bami – babi pangang, koe loe yuk en saté  € 13,50 
Tjap yuk nasi/bami – babi pangang, tjap tjoy en saté   € 13,50 
Mar yuk nasi/bami – babi pangang, Indische rundvlees en saté € 13,50 
Gha yuk nasi/bami – babi pangang, gepaneerde grote garnalen  € 15,00 

      en saté     
 

Nasi of Bami Gerechten 
 

Nasi of bami goreng met 3 stokjes saté     € 10,00 
Nasi of bami goreng speciaal      € 10,00 
Nasi of bami goreng Siu-ja        € 10,00 
(met babi pangang en ajam pangang) 
Nasi of bami goreng met varkenshaas en groenten   € 10,00 
Nasi of bami goreng met kipfilet en groenten    € 10,00 
Nasi of bami goreng met ossenhaas en groenten   € 12,50 
Nasi of bami goreng met Chinese garnalen en groenten  € 12,50
         



Nasi of bami goreng Yeun Chow      € 12,50 
(met tsa sieuw vlees, kleine garnaaltjes en groenten) 
Nasi of bami goreng Singapore      € 12,50 
(met tsa sieuw vlees, kerrie, kleine garnaaltjes en groenten) 
Nasi of bami goreng HAPPY GARDEN     € 14,50 
(met babi pangang, foe yong hai, koe loe yuk en saté) 
 

Mihoen Gerechten 
 
Mihoen goreng met varkenshaas      € 11,00 
Mihoen goreng met kipfilet       € 11,00 
Mihoen goreng met ossenhaas      € 13,80 
Mihoen goreng met Chinese garnalen     € 13,80 
Mihoen goreng Singapore       € 13,80 
(met tsa sieuw vlees, kerrie, kleine garnaaltjes en groenten) 
Mihoen goreng HAPPY GARDEN      € 16,00 
(met babi pangang, foe yong hai, koe loe yuk en saté) 

 
Vegetarische Gerechten 

 
Lo Han Tjap          € 10,00 
(diverse groenten met Chinese champignons en taufu)   
Tjap wei tjoy                     € 

10,00 
(diverse roergebakken groenten) 
Foe yong hai met champignons      € 10,00 
Mihoen goreng met groenten      € 10,00 
Taufu ‘Szechuan’ 
(taufu met diverse groenten in pittige saus)     € 11,00 

 
Indische Gerechten 

 
Nasi/bami rames speciaal       € 13,80 
(rundvlees, kippenbout en saté) 
Mihoen rames speciaal        € 15,80 
(rundvlees, kippenbout en saté) 
Daging smoor (rundvlees in ketjapsaus)     € 13,00 
Daging roedjak (rundvlees in pikante saus)    € 13,00 
Ajam pangang         € 13,00 
Gado Gado          € 10,00 
 

Europese Gerechten 
 

Haasbiefstuk met champignons, patat en appelmoes   € 15,00 
Karbonade met champignons, patat en appelmoes   € 12,00 
Gebraden kip met champignons en appelmoes    € 12,00 
Kindermenu met frikandel, patat en appelmoes    € 8,00 
Kindermenu met sate, patat en appelmoes    € 8,00 
Kindermenu met kroket, patat en appelmoes    € 8,00 
Kindermenu met kippenbout, patat en appelmoes   € 8,00 
                                                                                                                   


