
冷 盘 Koude voorgerechten

De Sichuan-keuken  

wordt de Chuan-stijl 1 Bang Bang Kai (pikante Sichuan kipsalade) 8.50

van het westen  

genoemd. In het   2 Suan Ni Bai Rou 8.50

geografische hart  (dun gesneden en gepocheerde speklapjes met knoflook)

van  China ligt de 

grote  natuurlijke  3 Fu Qi Fei Pian 8.50

kom van Sichuan,  (pikante ossenschotel uit de authentieke Sichuan keuken)

omgeven door vele,    

onafzienbare, 4 Hong Sieuw Ab (eenden flensjes) 8.50

bergruggen, 

doorsneden door   

de aanzwellende 头 盘 Warme voorgerechten / Dim Sum
stroom  van de 

Yantze rivier. 6 Mini loempia ( 2 stuks) 4.50

Er wordt 

in deze keuken 7 Pangsit goreng (4 stuks) 4.50

minder rekening 

gehouden met de 8 Ha Kau (gestoomde garnalenpasteitjes) 5.50

eigen smaak 

van de ingrediënten. 9 Sieuw Mai (gestoomde vleespasteitjes) 5.50

Meer aandacht 

wordt er besteed aan 10 Wo Tip (gebakken vleespasteitjes) 5.50

 verfijnde kruiderij   

en een krachtig aroma. 11 Chinese hors d'oeuvre ( minimaal 2 pers. )                                        €6,5 p.p.

Hiervoor wordt (gebakken garnalen, mini loempia, pangsit, saté)

voornamelijk 

chilipeper en 12 Dim Sum mix ( minimaal 2 pers. )                                       €6,5 p.p.

de prikkelende smaak   (Sieuw Mai, Ha Kau, Pangsit, Wo Tip )

van Sichuan-peper

gebruikt. 14 Jiao Liu Niu Rou Si 10.50

De gerechten verschillen (krokant gebakken ossenhaasreepjes met een licht zoete saus)

vaak alleen door fijne  

nuances, 15 Tau Sie Dai Zi 10.50

zoals zuur-scherp, (coquilles op een bedje van krokante eiermie in zwarte bonensaus)

of prikkelend scherp.



汤 Soepen

16 Kippensoep 4.00

17 Tomatensoep 4.00

18 Groentesoep (vegetarisch) 4.50

19 Wantansoep 5.50

20 Siu Kau Tong (garnalen Wantansoep) 6.00

21 Suan La Tong (pikante soep ) 6.00

De Shanghai-keuken 

wordt ook wel  22 Ha Tang (pikante garnalensoep) 7.50

de Su-stijl 

van het oosten 

genoemd. 鱼 Vis- en Garnalengerechten
De streek wordt doorsneden

door talrijke 

kanalen 25 Tau Sie Ha  Kau 18.50

en kleine riviertjes, (Chinese garnalen in zwarte bonensaus)

waartussen zich 

eindeloze rijstvelden 26 Yu Xiang Ha Kau 18.50

en groenteakkers (garnalen in pittige Yu-Xiang saus)

bevinden.

Men noemt deze streek 27 Chiew Yin You Yu 16.50

niet voor niets (droog gebakken inktvis met peper en zout)

het vaderland van 

vis en rijst. 28 Yu Ping 16.50

Op culinair gebied (Atlantische tongfilet met zoetzure-,Sichuanpeper-      of zwarte bonensaus)

besteedt men hier 

veel aandacht 29 Chiew Yin Ha (ongepelde garnalen met peper en zout) 19.50

aan een  

verfijnde snijkunst 30 Chiew Yin Yu Pian 17.50

evenals aan een (droog gebakken Atlantische tongfilet met peper en zout)

eigen kleur 

en smaak 31 Chiew Yin Ha Kau (garnalen met Chinese kruiden) 19.50

van de ingrediënten. 

Dit vindt men 32 Ye Tjap Ha 19.50

heel belangrijk. (pikante garnalen in kerrie-kokossaus met basilicum)    

De gerechten

worden dus 33 Haiwei Kuo Sam Sien 19.50

kort gekookt (zeebanketschotel met garnalen, inktvis, coquilles, macadamianoten 

en weinig gekruid. en verse groenten)



肉 Varkensvleesgerechten

34 Babi Pangang met licht pikante saus 16.50

klein € 12,50

35 Babi Pangang spek 16.50

klein € 12,50

36 Koe Lo Yuk (gebakken deegbolletjes met varkensvlees) 16.50

klein € 12,50

37 Chuan Mei Yuk 16.50

(varkenshaas met pittige knoflook-, gember- en azijnsaus)

16.50

38 Jiang cong Yuk (varkenshaas met gember en bosuitjes)

39 Ma-La Yuk (varkenshaas met zeer pikante Ma La-saus) 16.50

De Beijing-Keuken 

wordt ook wel 40 Chiew Yim Yuk 16.50

de Lu-stijl (droog gebakken varkensvleesblokjes met knoflook en zoete chilisaus)                                         

van het noorden 

genoemd. 41 Hui Guo Rou ( roergebakken buikspek reepjes met groenten) 16.50

Uit de Noord-Chinese 

kookkunst is 

ten tijde van 

de Ming-dynastie 鸡 Gevogelte
(1368 – 1644) 

ook de keizerlijke 44 Chuan Mei Kai(kipfilet met pittige knoflookgember-azijnsaus)                            16.50

hofkeuken

voortgekomen. 45 Yu Xiang Kai ( kipfilet met pittige Yu Xiang-saus) 16.50

Beijing was behalve 

de hoofdstad, 46 Kali Kai ( kipfilet in pikante kerriesaus) 16.50

ook de zetel van 

de regering. 47 Gon Bao Kai 16.50

Om aan de Keizerlijke (kipfilet met zeer pikante Gon Bao-saus, pinda's en Sichuan peper)

wensen tegemoet 

te komen, 48 Sim Po Kai (roergebakken kipfilet in zoetzure saus met verse ananas) 16.50

deden de koks 

alles om de meest 49 Chiew Yim Kai 16.50

bijzondere en (droog gebraden kipblokjes gekruid met peper en zout)

dure gerechten, 

meestal met moeilijk 50 Yew Kok Kai (kipfilet met cashewnoten en groenten) 16.50

verkrijgbare  

ingrediënten, 52 Sieuw Ab (geroosterde Pekingeend met pikante of pruimensaus) 18.50

te verwezenlijken. klein € 14,50

53 Heung So Ab 18.50

(krokante - en in vijf kruiden gemarineerde Pekingeend  klein € 14,50

 met zoetzure of pikante Hwoei Wo saus)



牛 Ossenhaas- / lamsvleesgerechten

54 Shui Zhu Niu Rou ( traditionele Sichuan stijl ) 18.50

(ossenhaas in zeer pittige peperbouillonsaus)

55 Tau Sie Ngau 18.50

Ti Pan is een aloude (ossenhaas met zwarte bonensaus en paprika)

oosterse bereidingsvorm, 

die bepaalde gerechten 56 Tong Koe Ngau (ossenhaas met Chinese champignons) 18.50

werkelijk “spettervers” 

op uw tafel serveert. 57 Chuan Mei Ngau (ossenhaas met pittige Chuan Mai-saus) 18.50

Dit wordt bereikt 

door gebruik te maken 58 Si Chai Ngau (ossenhaas met seizoen groente ) 18.50

van gietijzeren 

bladschotels, die zo van 59 Ye Tjap  Kali Ngau (ossenhaas met rode kerrie-kokosroom) 19.50

het vuur komen.

Vlak voordat het gerecht 60  Ma-La Yang Rou 19.50

 geserveerd  wordt, (lamsfilet met zeer pikante Ma La-saus)

wordt er een saus aan 

toegevoegd. 61 Zi Ran Yang Rou (droog gebakken lamsfilet met komijn) 19.50

铁 板 Tippan gerechten

62 Tippan ossenhaas 21.50

(ossenhaas met verse champignons in mild pittige saus)

63 Tippan Zhong Shi Ngau Pa 21.50

(ossenhaas medaillons in zoetzure King Do-saus)

64 Tippan Tau Sie Kai (kipfilet in zwarte bonensaus) 18.50

65 Tippan Yuk(varkenshaas met mild pittige saus en verse groenten) 18.50

66 Tippan Ha (Garnalen met mild pittige saus en verse groenten) 20.50

67 Tippan Long Li (Atlantische tongfilet met verse groenten) 18.50

68 Tippan Sam Sien 20.50

(Licht pikants vleesschotel met ossenhaas, kipfilet en varkenshaas)

69 Tippan Lams Frenchracks 20.50

(Frenchracks met pittige Yu Xiang-saus)



素 菜 Groente & Vegetarische gerechten

70 Vegetarische Foe Yong Hai 12.50

klein € 8,50

71 Lon Hon Chai (groenteschotel met diverse groenten en tofu) 14.50

72 Zai Yew Kuo Kai Ding 14.50

(vegetarisch soja-blok in de structuur van een kip met groente en cashewnoten ) 

Kanton-keuken 73 Zai Yang Rou Kali Po 14.50

wordt ook wel (vegetarisch soja-blok in de structuur van een lam met rode kerrie en kokosroom) 

de Yue-stijl van het zuiden 

genoemd. 74 Yu Xiang Qie Zhi Bao 14.50

Tussen de twee (aubergine in pikante Yu Xiang-saus met gehakt)

grootste eilanden 

van China, 75 Gan Bian Si Ji Dou 14.50

Taiwan en Hainan, (pittige sperziebonen met gedroogde groenten en gehakt) 

wordt China's kust 

in de zuidelijke flank 76 Chinese seizoensgroenten 12.50

omzoomd. klein € 8,50

Deze afwisselende kust 

heeft de rijke weelde 

die de basis vormt 传 统 Chinese- Indische gerechten

voor de meest 

bekende kookkunst 77 Mihoen of Chinese bami met Chinese garnalen 16.50

van China.  klein € 12,,50

Deze gehele kust 78 Mihoen met kipfilet 14.50

schenkt de meester-kok klein € 10,50

de natuurlijke overvloed 79 Tjap Tjoy met garnalen 16.50

aan ingrediënten, klein € 12,50

zodat er slechts 80 Tjap Tjoy Sam Sin(met kipfilet, varkenshaas en ossenhaas) 16.50

weinig smaakmakers klein € 12,50

toegevoegd 81 Foe Yong Hai met kipfilet 14.50

moet worden. klein € 10,50

De natuurlijke volheid 

en zoete smaak 82 Rijsttafel (min. 2 pers.) € 25,50 p.p.

van het voedsel, Tweegangenmenu van de Chinese -en Indische keuken inclusief

dat zo uit koffie of thee 

water of woestijn komt, 

is het kenmerk 83 Kindermenu 10.50

van de wereld befaamde   Keuze uit: 2 stokjes saté, 1/4 kip,  frikandel of kroket met frites,                                                                           

echte   nasi, bami of rijst (Inclusief mayonaise, appelmoes en een kinderijsje)

kantonese keuken.  

84 Extra couvert ( extra bord en bestek ) 4.50



寿 司 Japanse gerechten & Sushi

Sashimi 

Sashimi (Japans: 刺身) 

is een Japanse gerecht

van verse, rauwe, vis en

schelpdieren die met een S01 Sake sashimi 5.25

zeer scherp mes in ( 3 stuks zalm )

dunne schijfjes gesneden
worden. S02 Maguro sashimi 5.50

( 3 stuks tonijn )

S03 Ebi sashimi 5.80

( 5 stuks garnalen )

S04 Sashimi mix 8.80

( 3 stuks zalm en 3 stuks tonijn )

S05 Triple sashimi 8.80

( 2 stuks zalm, 2 stuks tonijn en 2 stuks garnalen )

Nigiri sushi per 2 stuks

Nigiri (握り) betekent

letterlijk pakken of vormen
in de hand, en is het S06 Sake nigiri ( zalm ) 4.50

bekendste type sushi in
Japan. Het is een soort S07 Maguro nigiri ( tonijn ) 5.20

sushi waarbij een klein 

bolletje rijst met de vingers S08 Ebi nigiri ( garnaal ) 4.10

gevormd wordt met
daarbovenop een stukje S09 Kani nigiri ( krabstick ) 4.00

rauwe vis gedrukt. Om dit
bij elkaar te houden, in het S10 Unagi nigiri ( gegrilde paling ) 5.20

geval van bijvoorbeeld
gladde inktvis of paling, S11 Inari nigiri ( tofu ) 4.00

wordt er ook soms wel een
dun reepje nori omheen S12 Tamago nigiri ( Japanse omelet  ) 4.00

gebonden

S13 Flamed sake nigiri ( geflambeerde zalm ) 5.50

S14 Flamed maguro nigiri ( geflambeerde tonijn ) 6.20



Gunkan sushi per stuk

Gunkan sushi behoort ook

tot de Nigiri sushi. Bij

Gunkan wordt de sushi 

echter omringt door zeewier.

Hierdoor blijft er mee ruimte

over voor een extra topping.
De sushi kan verschillende
soorten toppingen bevatten

zoals: viskuit, Hollandse S15 Corn gunkan 3.00

garnalen of pittige tonijn ( maïs )

S16 Chuka Wakame gunkan 3.00

( zeewier )

S17 Roasted salmon gunkan 3.50

( licht pittig geroosterde zalmtartaar )

S18 Roasted tuna gunkan 3.50

( licht pittig geroosterde tonijntartaar )

S19 Tobiko gunkan 3.50

( viskuit )

Maki per 6 stuks

De bekendste soort sushi

in het Westen is maki (巻),

wat letterlijk gerold betekent.

De rijst wordt samen met de

overige ingrediënten op een

vel nori gelegd en dan stijf
opgerold in een cilinder van
ongeveer drie centimeter

in doorsnee. Daarna wordt S20 Sake maki 5.20

de rol in meestal zes of acht ( zalm )
plakjes gesneden.

S21 Tuna maki 5.50

( tonijn )

S22 Avocado maki 5.00

( avocado )

S23 Kappa maki 4.80

( komkommer met sesam )

S24 Kani maki 5.00

( krapstick )

S25 Wakame maki 4.80

( zeewier )

S26 Tamago maki 4.80

( Japanse omelet )



California roll / Inside Out per 4 stuks

Het Japanse gerecht Uramki /

California roll is binnenstebuiten

gekeerde maki, een sushi

rolletje bestaande uit sushirijst,

twee of drie soorten vullingen

en een velletje zeewier, zo

gerold dat het zeewier aan 

de binnenkant en de rijst aan

de buitenkant zit. S27 California roll 5.50

( surimi, avocado, komkommer, Japanse mayonaise en masago )

S28 California salmon 5.80

( Zalm, avocado, komkommer, Japanse mayonaise en masago )

S29 Spicy roasted salmon roll 5.50

( Licht pittig geroosterde zalmtartaar, komkommer en masago )

S30 Spicy roasted tuna roll 5.50

( Licht pittig geroosterde tonijntartaar, komkommer en masago )

S31 Ebi fry roll 5.80

( Gefrituurde garnaal, komkommer, masago, sesam en Japanse mayonaise )

S32 Salmon roll 6.80

( Zalm, avocado, komkommer en wakame )

S33 Unagi roll 6.80

( Unagi, avocado, komkommer, wakame en sesam )

S34 Futo big maki 8.80

( Gefrituurde garnaal, surimi, avocado, komkommer, wakame, 

tamago, sla, masago en sesam )

Flamed sushi

S35 Flamed salmon roll 7.50

( Geflambeerde zalm, avocado, komkommer, wakame, masago,

bosui, sesam en Chef's Kimchi saus )

S36 Flamed tuna roll 8.50

( Geflambeerde tonijn, avocado, komkommer, wakame, masago,

bosui, sesam en Chef's truffelsaus )



Temaki / handrol per stuk

Temaki-sushi is een bijzonder

eenvoudige variant van de

sushi. Vertaald vanuit het 

Japans betekent Temaki

handgemaakt', want door het

maken heeft men geen 

bamboemat nodig. In plaats

daarvan worden de nori-

bladen met de hand opgerold S37 California temaki 4.00

tot een puntig zakje. ( Surimi, avocado, komkommer, Japanse mayonaise, sla en masago )

S38 Sake temaki 4.50

( Zalm, avocado, komkommer, sla en masago )

S39 Maguro temaki 4.80

( Tonijn, avocado, komkommer, sla en masago )

S40 Ebi fry temaki 4.80

( Gefrituurde garnaal, avocado, komkommer, sla, Japanse

mayonaise en masago )

S41 Unagi temaki 4.80

( Gegrilde paling, avocado, komkommer, sla en sesam )

S42 Yesai temaki

( Avocado, inari, komkommer, wakame en sla ) 4.00

Chefs special

S43 Rainbow Roll (8 stuks) 15.50

( Zalm, tonijn, unagi, ebi, surimi, avocado, komkommer, wakame, 

masago, sesam en chef's wasabi-mayosaus )



Japanse bijgerechten

S44 Karaage 3 stuks 5.50

( Krokant gebakken Japanse kipstukjes )

S45 Miso Soep 4.50

( Japanse soep met tofu, zeewier en bosuitjes )

S46 Edamame 5.50

( Japanse groene sojabonen )

S47 Chuka Wakame 4.50

( Japanse zeewiersalade )

S48 Tsukemono 4.50

( Japanse zoetzure komkommers )

S49 Ebi Fry (3 stuks) 5.50

( Gefrituurde garnalen met chilisaus )

S50 Yakitori (3 stuks) 6.50

( Japanse kipspiesjes )

S51 Gyoza (4 stuks) 5.50

( Vegetarische Japanse pasteitjes )

S52 Yaki Udon 5.50

( Udon noodles met groenten )



\

                                       €6,5 p.p.

                                      €6,5 p.p.



 



(droog gebakken varkensvleesblokjes met knoflook en zoete chilisaus)                                         





  Keuze uit: 2 stokjes saté, 1/4 kip,  frikandel of kroket met frites,                                                                           






