
 

Voor de lunch (te bestellen tot en met 15:30 uur)  

   
Chinese soepen   

Sun la soep Zuurpikante soep   €                5,75  
Wan tan soep Heldere bouillon met Chinese vlees balletjes   €                6,00  
Groentensoep Heldere bouillon met groenten   €                5,50  
Tomatensoep   €                4,50  
Haaievinnensoep   €                4,50  
Kippensoep Heldere bouillon met stukjes kip  €                4,50  
Champignonsoep Heldere bouillon met champignons  €                5,50  
   
   
   
Klein hapje Chinees   
Loempia "Lotus"  met rundvlees in tomaten of kerrie saus en saté babi  €                9,50  

Loempia vlees gevuld met vlees en ham   €                5,25  
Loempia kip gevuld met kip  €                5,25  
Loempia vegetarisch gevuld met tauge  €                5,00  

Nasi/bami saté met 2 stokjes saté ajam  €                9,50  
Babi pangang  met pikante saus  €                9,00  
Tjap tjoi  met varkensvlees (vegetarisch mogelijk)  €                8,00  
Foe yong hai met varkensvlees (vegetarisch mogelijk)  €                8,00  
Koe lo yoek Gebakken varkensvlees blokjes met zoetzure saus  €                9,00  
Ta pak kai Kipfilet met diverse groenten in ketjap saus  €              10,25  
Po lo kai Kipfilet met ananas en diverse groenten in zoetzure saus  €              10,25  
Kip kerrie Kipfilet met diverse groenten in kerrie saus  €                9,00  
Cha sieuw Geroosterde varkensvlees met honing saus  €              10,50  
Fo nam  Geroosterde speenvarken  €              10,50  

 
 
 

Kindermenu's (voor kinderen tot 12 jaar)  
Frietjes Met appelmoes  €                4,00  
Frietjes Met frikandel en appelmoes  €                6,00  
Frietjes Met kroket en appelmoes  €                6,00  
Frietjes Met 2 mini loempia's en appelmoes  €                6,00  
Frietjes Met 1/4 kip en appelmoes  €                6,50  
Frietjes Met 2 stokjes saté babi en appelmoes  €                6,50  
Frikandel   €                3,75  
Frikandel speciaal   €                4,25  
Kroket   €                3,75  

Kippenbout  Met pikante saus  €                5,00  
Mayonaise Voor bij de frietjes  €                0,50  

 
  



 
Voor de lekkere trek   

Kantonese mini Loempia’s  met saus (2 stuks)  €               4,50  

Mini mini loempia’s met saus (8 stuks, vegetarisch)  €               4,00  

Kerrie kok  met saus (8 stuks, vegetarisch)  €               4,00  

Pangsit goreng met saus (8 stuks)  €               6,75  

Pisang goreng gebakken banaan (4 stuks, vegetarisch)  €               4,00  

Gebakken inktvisringen met saus (8 stuks)  €               7,75  

Pai kwart geroosterd ribbetjes in honingsaus  €               6,50  

Dim sum unieke combinatie van verschillende Kantonese hapjes  €             13,25  

 (min. 15 minuten bereidingstijd)  

Kroepoek/casave   €               4,25  

Saté babi  3 stokjes varkens saté  €               6,75  

Saté ajam 3 stokjes kip saté  €               7,75  

Gebakken Chinese garnalen met saus (6 stuks)  €             12,00  

Schaal van gemixte Chinese 
hapjes  

met saus oa mini mini loempia's, pangsit goreng,  €               9,50  

 kerrie kok en pisang goreng (20 stuks)  

Schaal van gemixte Fusion 
hapjes  

met saus oa bitter ballen, kerrie kok en   €             12,50  

 mini mini loempia's (24 stuks)  

Bitterballen met mosterd (8 stuks)  €               5,50  

Bittergarnituur met saus (8 stuks)  €               5,25  

 
 
 


