MENU
SOEPEN

FOE YONG HAI

1. Kippensoep

50. Foe Yong Hai met vlees

2. Tomatensoep

51. Foe Yong Hai met kippenvlees

3. Maïskippensoep

52. Foe Yong Hai met garnalen

4. Pekingsoep

omelet (met rijst)

(pikant)

5. wan tan soep vlees en garnalen

(3 stuks)

TJAP TJOY

groenten (met rijst)

60. Tjap Tjoy met varkensvlees

BIJGERECHTEN

61. Tjap Tjoy met kippenvlees

12. Kroepoek

62. Tjap Tjoy met grote garnalen

(2 stuks)

13. Saté kippenvlees

(4 stokjes)

14. Gebakken banana

VARKENSVLEES

(6 stukken)

(met rijst)

10s. Kantonese Koe Lok Yok met zoetzure saus

NASI

11s. Cha-Sieuw

gebakken rijst

(geroosterd varkensvlees)

20. Nasi goreng met vlees en ei

12s. For Lam

21. Nasi goreng speciaal met 2 stokjes saté

13s. Varkensvlees met Chinese groenten

22. Nasi goreng met grote garnalen

BAMI

(geroosterd spek )

Dag groenten

14s. Babi Pangang in pikante saus

KIPPENVLEES

(gebakken noodles)

(met rijst)

30. Bami goreng met vlees en ei

20s. Kantonese Koe Lo Kai met zoetzure saus

31. Bami goreng speciaal met 2 stokjes saté

21s. Kippenvlees met Chinese champignons

32. Bami goreng met grote garnalen

22s. Kippenvlees met cashewnoten en groenten
23s. Kippenvlees in Kon Po saus en groenten

Mihoen

(pikant)

24s. Gebakken kippenvlees met chili en peper

(gebakken rijstnoodles)

40. Mihoen goreng met varkensvlees

25s. Kippenvlees met Chinese groenten
Dag groenten

41. Mihoen goreng met kippenvlees

26s. Kippenvlees met groenten in sojabonensaus

42. Mihoen goreng met garnalen

27s. Kippenvlees met verse ananas in zoetzure saus
28s. Kippenvlees met groenten in kerriesaus
29s. Kippenvlees met groenten in Bali saus

*Alle gerechten met nasi of bami € 1,10 extra, met mihoen of Chinese bami € 3,30 extra.

Heeft u een allergie? Meld het ons!

(pikant)

MENU
RUNDVLEES (met rijst)

DIVERSEN

30s. Rundvlees met Chinese champignons

50s. Kantonese Nasi Yang Chow

31s. Rundvlees met Kai Lan

51s. Mihoen Singapore

(Chinese broccoli)

(met rijst)

(pikant)

32s. Rundvlees met groenten in sojabonensaus

52s. Geroosterd eend

33s. Rundvlees met groenten in Szechuan saus

53s. Geroosterd eend met Chinese champignons en
groenten in oestersaus

(pikant)

34s. Gebakken ossenhaas in Chinese stijl

54s. Gebakken inktvis met Chinese groenten

35s. Rundvlees met groenten in kerriesaus

Dag groenten

55s. Gebakken inktvis met chili en peper

36s. Rundvlees met broccoli

56s. Tahoe Isi
Gevulde tahoe met vlees en garnalen in oetersaus

GARNALEN

57s. Tahoe Pol

(met rijst)

Gebakken tahoe met vlees, vis en groenten

40s. Garnalen met Chinese groenten

(dag groenten)

41s. Garnalen met Chinese champignons

58s. Gebakken visfilet in Kon Sieuw saus
Zoetsuur en pikant

42s. Garnalen met groenten in sojabonensaus

59s. Gebakken visfilet in zoetzure saus

43s. Garnalen met cashewnoten en groenten

60s. Gemengde Kantonese groenten met vlees en
garnalenpastei

44s. Gegrilde garnalen met chili en peper

(pikant)

45s. Kantonese Koe Lo Ha met zoetzure saus
46s. Garnalen met groenten in kerriesaus

VEGETARISCH

(met rijst)

110. Kantonese vegetarische monniken schotel

47s. Garnalen met broccoli

111. Gebakken tahoe met Chinese champignons in
oestersaus

DIM SUM

kantonese voorgerechten

112. Gebakken tahoe met chili en peper

1s. Ha kau
Gestoomde garnalen balletjes (4 stuks)

113. Vegetarische Foe Yong Hai
114. Vegetarische Tjap Tjoy

2s. Siew Mai
Gestoomde garnalen en vleesballetjes (4 stuks)

3s. Chon Keun

115. Vegetarische Mihoen Goreng
116. Vegetarische Kantonese bami

Mini loempia met garnalen (3 stuks)

4s. Dai Jian Kam
Mini loempia met garnalen en kaas (per stuk)

6s. Char Wan Tan

SAUZEN
17. Saté saus

Kantonese pangsit goreng (6 stuks)

18. Pikante saus

7s. Char Sui Kau
Gebakken garnalen balletjes (5 stuks)

19. Zoetzure saus

8s. Sla Ha kok
Gebakken garnalenmet salade

9s. Kai Kuen
Mini loempia met kippenvlees (3 stuks)

*Alle gerechten met nasi of bami € 1,10 extra, met mihoen of Chinese bami € 3,30 extra.

Heeft u een allergie? Meld het ons!

MENU
BEST BUY

van ons restaurant

118. Nasi Compleet
Tjap tjoy, foe yong hai, babi pangang, koe lo kai en saté

119. Bami Compleet
Tjap tjoy, foe yong hai, babi pangang, koe lo kai en saté

120. Mihoen Compleet
Tjap tjoy, foe yong hai, babi pangang, koe lo kai en saté

RIJSTTAFEL
122. Chinese rijsttafel voor 2 personen
Garnalen in Kon Po saus, babi pangang, tjap tjoy, foe yong hai, koe lo yok, saté, kroepoek, rijst en nasi of bami

123. Chinese rijsttafel voor 3 personen
124. Chinese rijsttafel voor 4 personen
Garnalen in Kon Po saus, babi pangang, tjap tjoy, foe yong hai, koe lo yok, mihoen goreng, saté, kroepoek, rijst en nasi
of bami

126. Chinese rijsttafel voor 6 personen
Gebakken garnalen, babi pangang, tjap tjoy, foe yong hai, koe lo yok, mihoen goreng, rundvlees in kerriesaus, saté,
kroepoek, rijst en nasi of bami

132. Kantonese rijsttafel voor 2 personen
Gebakken wan tan, geroosterd varkensvlees, rundvlees met Chinese groenten, gebakken kippenvlees met chili en
peper, Kantonese koe lo yok, lychee, rijst en nasi of bami

133. Kantonese rijsttafel voor 3 personen
134. Kantonese rijsttafel voor 4 personen
Gebakken wan tan, geroosterd varkensvlees, rundvlees met Chinese groenten, gebakken kippenvlees met chili en
peper, Kantonese koe lo yok, garnalen in sojabonensaus, lychee, rijst en nasi of bami

136. Kantonese rijsttafel voor 6 personen
Gebakken wan tan, geroosterd varkensvlees, rundvlees met Chinese groenten, gebakken kippenvlees met chili en
peper, Kantonese koe lo yok, garnalen in sojabonensaus, kippenvlees met cashewnoten, lychee, rijst en nasi of bami

*Alle gerechten met nasi of bami € 1,10 extra, met mihoen of Chinese bami € 3,30 extra.

Heeft u een allergie? Meld het ons!

