
 SOEPEN    RUNDERHAAS GERECHTEN (MET RIJST)  
       
 1 Kippensoep ..…………………………………………….... € 3,00  22 Runderhaas “China Garden” (knoflook & ui) ………. € 20,00 
 2 Tomatensoep ..……………………………………………. € 3,00  23 Runderhaas met groente in zwarte bonensaus ……. € 18,00 
 3 Wan tan soep (geurige bouillon met   24 Runderhaas met cashewnoten Gon Bau saus ……... € 18,00 
 deegkussentjes met vlees en garnalen) ..……………… € 4,50  25 Runderhaas met groente in pikante saus …………… € 18,00 
       
 VOOR- & BIJGERECHTEN    KIP GERECHTEN (MET RIJST)  
       
 4 Kroepoek ...………………………………………………… € 2,50  26 Ajam pangang met pikante saus of zoetzure saus … € 12,00 
 5 Loempia (met vlees of vegetarisch) ..…………………... € 4,00  27 Kipfilet “China Garden” (knoflook & ui) …………….. € 14,00 
 6 Mini loempia’s (10 st.) met chilisaus ...………………….. € 4,00  28 Kipfilet met groente in zwarte bonensaus …………... € 13,50 
 7 Pangsit goreng (8 st.) met zoetzure saus ...……………. € 4,00  29 Kipfilet met cashewnoten in Gon Bau saus ………… € 13,50 
 8 Gebakken garnalen (4 st.) met chilisaus ..……………... € 9,00  30 Kipfilet met groente in pikante saus …………………. € 13,50 
 9 Saté ajam (4 st.) ...………………………………………… € 6,00  31 Kipfilet met groente in kerrysaus …………………….. € 13,50 
10 Pisang goreng (4 st. gebakken bananen) ...……………. € 4,00  32 Kou lo kai (gepaneerde kipblokjes) in zoetzure saus  
11 Witte rijst …………………………………………………… € 3,00   of pikante oestersaus………………………………….. € 13,00 
12 Frites ……………………………………………………….. € 3,00     
13 Atjar ………………………………………………………… € 2,00   VARKENSVLEES GERECHTEN (MET RIJST)  
       
 GARNALEN GERECHTEN (MET RIJST)   33 Babi pangang met pikante saus of zoetzure saus …. € 12,00 
    34 Babi pangang spek ……………………………………. € 14,00 
14 Tsa ta ha (garnalenstaartjes in loempiavel, 10 st.) ……. € 22,00  35 Tsa sieuw (varkensvlees Kantonese wijze) ………… € 14,00 
15 Garnalen “China Garden” (knoflook & ui) ……………... € 22,00     
16 Garnalen met groente in zwarte bonensaus …………… € 20,00   EIER GERECHTEN (MET RIJST)  
17 Garnalen met cashewnoten in Gon Bau saus …………. € 20,00     
18 Garnalen met groente in pikante saus …………………. € 20,00  36 Foe yong hai met garnalen …………………………… € 18,00 
    37 Foe yong hai met kip of vegetarisch ………………… € 12,00 
 PEKING EEND GERECHTEN (MET RIJST)      
     GROENTE GERECHTEN (MET RIJST)  
19 Peking eend met groente in pikante saus ……………… € 16,50     
20 Peking eend met vruchten in zoetzure saus …………… € 16,50  38 Broccoli met garnalen in oestersaus ………………… € 20,00 
21 Peking eend met Chinese champignons   39 Broccoli met runderhaas in oestersaus ……………... € 20,00 
 in oestersaus ……………………………………………… € 16,50  40 Tjap tjoy met garnalen ………………………………… € 18,00 
    41 Tjap tjoy met kip of vegetarisch ……………………... € 12,00 
 met nasi of bami i.p.v. witte rijst € 1,00 extra   42 Tjap tjoy met tofu ………………………………………. € 16,00 
 met mihoen i.p.v. witte rijst € 4,00 extra 

Heeft u een allergie? Meldt het ons. 
     



       
 VEGETARISCHE & VISGERECHTEN (MET RIJST)    TAKE AWAY - MEENEEMPRIJSLIJST  
       
43 Tofu met groente in pikante saus ……….………………. € 16,00     
44 Tofu met groente in zwarte bonensaus ………………… € 16,00     
45 Tofu met cashewnoten in Gon Bau saus ………………. € 16,00     
46 Tofu met groente in kerrysaus …………………………... € 16,00     
       
47 Visstukjes met groente in zoet pikante saus …………... € 17,50     
       
 INDONESISCHE GERECHTEN (MET RIJST)    Chin. Ind. Rest. China Garden  
     Weststraat 18 - 4357 BM - Domburg  
48 Daging roedjak (gesmoord rundvlees pikant) …………. € 14,00     
49 Daging kerry (gesmoord rundvlees mild) ………………. € 14,00   Bestellingen en reserveringen:  
50 Gado gado (groente met satésaus) …………………….. € 12,00   0118 - 58 19 81  
51 Nasi of Bami rames speciaal (combi met kip en saté) ... € 15,00   Telefonisch doorgeven vóór 17:00 uur!  
       
 NASI & BAMI GERECHTEN      
       
52 Nasi (met ei en vlees) ……………………………………. €   5,50   INDONESISCHE RIJSTTAFEL  
53 Nasi met saté (3 stuks) …………………………………... € 10,00   Foe yong hai, Daging roedjak, Daging kerry,  
54 Nasi speciaal (met kip en saté) …………………………. € 10,00   Gado gado, Sajor, ½ kip pikant, Saté, Pisang  
55 Tjau fan met garnalen (Chin. gebakken rijst) ………….. € 18,00   kokos, ananas & lychee, witte rijst  
56 Tjau fan met kip (Chin. gebakken rijst) …………………. € 12,50     
     A. 2 à 3 PERSONEN € 38,00  
57 Bami (met ei en vlees) …………………………………… €   5,50   B. 3 à 4 PERSONEN € 57,00  
58 Bami met saté (3 stuks) ………………………………….. € 10,00     
59 Bami speciaal (met kip en saté) ………………………… € 10,00     
60 Tjau ming met garnalen (Chin. gebakken noedels) …… € 18,00   CHINESE RIJSTTAFEL  
61 Tjau ming met kip (Chin. gebakken noedels ) …………. € 12,50   Foe yong hai, Babi pangang, Tjap tjoy,  
     Kou lo kai, Saté & garnalen, witte rijst  
 MIHOEN GERECHTEN      
     A. 2 à 3 PERSONEN € 38,00  
62 Mihoen “Singapore” ………………………………………. € 15,00   B. 3 à 4 PERSONEN € 57,00  
63 Mihoen met groente en garnalen ……………………….. € 20,00     
64 Mihoen met groente en kip of vegetarisch ……………... € 12,00   met nasi of bami i.p.v. witte rijst € 1,00 extra  
     met mihoen i.p.v. witte rijst € 4,00 extra p.p.  
 


