Een greep uit onze menukaart
餐

Voorgerechten

19

紫菜虾

Zhi cai xia
Zeewierrolletjes met garnalenvulling

83

⾹蕉⻥

Xiang-jiao yu
Zalm gevuld met banaan in sinaasappelsaus

265

椒盐⽥鸡

Jiao yang tianji
Kikkerbillen met peper, zout en knoflook

220

蒸虾⻆

Ha kau
Gestoomde dim sum met garnalen

221

蒸烧卖

Shao mai
Gestoomde dim sum met vlees

267

⿎汁带⼦

Si zhi dai zi
St. Jakobsschelpen in zwarte bonensaus

590

煎烹鹌鹑

Jing peng aan chuen
Overheerlijk knapperig gebakken kwartel

汤 Soepen
6

⻥次虾汤

Haaienvinnensoep
Gebonden soep met garnalen en eiwit

7

酸辣鸡汤

Chilisoep
Gebonden pikante soep met kipfilet en tofu

8

招排汤

Soep van het huis
Gebonden licht pikante soep met kipfilet, garnalen en ossenhaas

9

馄饨汤

Wan tan soep

420 冬阴虾汤

Tom yam kuang
Pikante garnalensoep met groenten en een scheutje citroensap

421 椰奶鸡汤

Tom kha Kai
Pikante kippensoep met kokosmelk en een scheutje citroensap

主菜 Hoofdgerechten
30

宫保鸡

Gong-bao ji
Kipfilet in een vurige Gong-bao saus met gedroogde
Spaans pepers, prei, paprika en pindas

96

⼲炒鸡

Gan chao ji
Kipfilet, krokant gebakken in een zoetzure, mild pikante
omgeving van koriander, chili, rijstwijn, knoflook en sesamzaad

36

陈⽪鸭

Chen pi ya
Gegrilde Pekingeend zoals u hem nog niet eerder proefde.
De combinatie van mandarijnen, knoflook en uitjes beidt u een
keizerlijk genoegen. Wees niet bang van de meegegrilde
mandarijnenschil, al eeuwen kennen de Chinezen de weldadige
werking ervan voor de spijsvertering

24

三⻣

San-kwua
een symphonie van grote en kleine garnalen, boterzachte tong en
dat allemaal teder omringd door Chinese padenstoelen, gember en
Chinese rijstwijn

59

虾爆⽜

Xia bao niu
Garnalen en ossenhaas met verse pepertjes en knoflook.

432

绿加⾥虾
Kaeng khiao wan koeng
Garnalen in Thaise groene kerrie kokosmelksaus

151

脆⾹辣虾

Cuei xiang da xia
Gewokte gamba´s met gedroogde Spaanse peper

_____________________________________________________________
3-Gangen keuzmenu
Gefrituurde hapjes of tomatensoep
*******
2 van onderstaande gerechten p.p.:
Babi pangang
Kipsaté
Tjap tjoy

Pikante kipfilet
Gefrituurde visfilet
Foe yong hai

Geserveerd met witte rijst

Specialiteit: 铁板餐Tie-Pan
Een serie eenpersoons-gerechten, uitgeserveerd op een hete schotel.
U kiest uit verschillende combinaties van rund- en Garnalen vergezeld van groenten, stuk
voor stuk wonderlijke mengelingen van verse producten.
Tezamen verantwoordelijk voor immense smaaksensaties. Maar het beste moet nog
komen:
De Tie-Panschotels worden aan tafel afgeblust met Chinese rijstwijn. U bent getuige van
een ultieme daad die zowel het gerecht als uzelf in opperste staat van paraatheid, van
ontvankelijkheid brengt. Een aanrader!!!

Foto van tie pan ossenhaas

铁板鸡⾁

Tie-pan kipfilet met zwarte pepersaus

铁板鸭⾁

Tie-pan eendenfilet met hai-xiangsaus

铁板猪柳

Tie-pan varkenshaas met licht pikante saus

铁板⽜柳

Tie-pan ossenhaas met Chinese BBQ-saus

铁板⼤虾

Tie-pan garnalen met een licht pikante knoflooksaus

铁板招排

Tie-pan van het huis (garnalen, ossenhaas, kipfilet en groenten)

铁板素斋

Tie-pan vegetarisch met tofu met oestersaus

铁板⻥排

Tie-pan tilapiafilet met licht pikante saus

