Loempia’s & fingerfood
Loempia met vlees of vegetarisch
Mini loempia’s met chili saus (6 stuks)
Garnalenstaartjes met chili saus (3 stuks)
Pangsit goreng met zoetzure saus (4 stuks)
Saté ajam met pinda saus (3 stuks)
Kroepoek Udang

Peking eend gerechten
6.90
5.90
8.50
5.50
6.90
3.50

Soepen
Wan tan soep
(bouillon met vlees & garnalen ravioli op Kantonese wijze)
Chinese kippensoep
Chinese tomatensoep

6.50
5.50
5.50

18.90
18.90

Kip gerechten
Kou lo kai
(kipblokjes in een krokant jasje met zoetzure saus)
Kipfilet met groente & cashewnoten
Kipfilet “China Garden”(knoflook, ui & soja saus)
Kipfilet met groente in kerry saus
Ajam pangang (krokant gebakken kip)
saus naar keuze: zoet-pikante saus of ananas zoetzure

16.90
17.90
17.90
17.90
16.90

Varkensvlees gerechten

Garnalen & vis gerechten
22.90

Tsa ta ha
(in loempiavel gevouwen garnalenstaartjes met chili saus)
22.90
Chinese garnalen met groente & cashewnoten
22.90
Broccoli met Chinese garnalen in oester saus
18.90
Visfilet met groente in zoetzure saus

Groente & eier gerechten
Tjap tjoy met kipfilet
Tjap tjoy met Chinese garnalen
Foe yong hai met groente & kipfilet
Foe yong hai met groente & Chinese garnalen

Peking eend met groente in zoet-pikante saus
Peking eend met vruchten in zoetzure saus

16.90
22.50
16.90
22.50

Tsa sieuw
(geroosterd vlees met honingzoete soja-bbq saus)
Babi spek (krokant gebakken spek)
Babi pangang (krokant gebakken mager vlees)
saus naar keuze: zoet-pikante saus of ananas zoetzure

17.90
17.90
16.90

Runderhaas gerechten
Runderhaas met groente in zoet-pikante saus
Runderhaas met groente in zwarte bonen saus
Runderhaas “China Garden”(knoflook, ui & sojasaus)
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met
nasi goreng, bami goreng of witte rijst
Mihoen goreng 4.50 euro extra

20.90
20.90
20.90

Vegetarische gerechten
Tofu met groente & cashewnoten in sechuan saus
Tjap tjoy (verse groente in lichte saus) + tofu € 2.00 suppl.
Foe yong hai (omelet met groente in tomatensaus)
Gado gado (tauge, sayor, ei met saté-saus en kroepoek)

18.90
16.90
16.90
15.90

Chinees Indisch Restaurant

Mihoen, Nasi & Bami gerechten
Mihoen “Singapore”
(kerry mihoen met groente, garnaaltjes & vlees)

18.90

Mihoen goreng (fijne mie) met groente*
Chinese bami met groente*
Chinese nasi met groente*

16.90
16.90
16.90

* (met kipfilet 16.90 / met garnalen 20.90)
Nasi of Bami met 3 stokjes saté, atjar, ei & vlees

13.90

Nasi Rames of Bami Rames
Daging roedjak, daging kerry, gado gado, sayor,
¼ kip pikant, saté & atjar

17.90

Heeft u een allergie? Meldt het ons.

Chinese rijsttafel min. 2 pers. 24.50 p.p.
Mini loempia’s
***
Babi Pangang
Foe yong hai
Tjap tjoy
Kou lo kai
Saté & garnalen
Nasi, bami of witte rijst

Indonesische rijsttafel min. 2 pers. 23.50 p.p.

Kindermenu
Saté met frietjes of rijst & appelmoes
Frikandel met frietjes of rijst & appelmoes
Mini loempia’s met frietjes of rijst & appelmoes
Kou lo kai kinderportie met rijst & zoet zure saus

CHINA
GARDEN

8.50
8.50
8.50
9.50

Pangsit goreng
***
Ayam pangang
Foe yong hai
Daging roedjak & daging kerry
Sayor & gado gado
Saté & pisang goreng
Kokos, atjar & fruit
Nasi, bami of witte rijst

