Verrassingsmenu - vanaf 2 personen
Wilt u zich laten verrassen
door de chef? Dat kan bij ons.
Het verrassingsmenu bestaat uit gerechten die niet
voorkomen op de kaart, maar die speciaal voor het
verrassingsmenu worden bedacht. Wel kunnen er
elementen in zitten die op de huidige kaart voorkomen.

MENU KAART

3 gangen | soep of voorgerecht + hoofdgerecht + dessert
29,00 per persoon
4 gangen | soep + voorgerecht + hoofdgerecht + dessert
33,00 per persoon

Peking Eend Menu
38,00 per persoon
(minimaal 2 personen)
Dit traditionele gehele Pekingeend diner wordt
op authentieke wijze opgediend in vijf gangen.
Ya Pje Tsjuen
Krokante lapjes huid met komkommer en
prei gerold in flensjes
***
Ya Tang
Geurige gebonden eendensoep
***
Ya Sala
Salade met fijngehakte eendenfilet
***
Ti-pan van eendenfilet in zwarte bonensaus
Kong Pao Ya, eend met Sichanese peper
***
Dessert, koffie of thee

Alle hoofdgerechten en menu’s worden geserveerd
met naar keuze: Nasi, Bami of witte rijst.
Met Miefang of Chinese bami 3,50 extra p.p.

Let op:
= Hoe meer pepers, hoe scherper de smaak.
= glutenvrij.
Bevat Gluten (pikante-, saté-, kerrie, oester- en roedjaksaus).

Al ruim 30 jaar dé Chinees van
Paterswolde en omstreken

VIS EN GARNALEN GERECHTEN

CHINESE RIJSTTAFEL
25,00 per persoon
(minimaal 2 personen)

Tomatensoep of kippensoep
***
Vega mini loempia's, gebakken garnalen, Babi Pangang,
Koe Loe Kai, Tjap Tjoy, Kong Pao Kai, Foe Yong Hai en Saté.
Nasi, Bami of witte rijst
***
Koffie of thee

25,00 per persoon
(minimaal 2 personen)

Tomatensoep of kippensoep
***
Babi Pangang, Babi Ketjap, Daging Roedjak (rundvlees),
Ajam Pangang, Foe Yong Hai, Gado Gado, Pisang Goreng,
Sajoer boontjes en Saté,
Nasi, Bami of witte rijst
***
Koffie of thee

(gebonden soep met prei en kip)

Lotus soep

(met garnalen, kipfilet en groenten)

Wan Tan soep

(heldere kippenbouillon met ravioli van vlees)

Sun La Tang soep

4,20
6,80
6,60

(zeer pikant met een fris zuurtje)

6,60

Kroepoek Udang
Pisang Goreng (4st. gebakken banaan)
Chinese Pangsit

3,40
4,30

(4 st. knapperige gefrituurde deegblaadjes, kip)

Kantonese voorjaarsrolletjes ook mogelijk

(2 st. mini loempia's, varken)
Saté Ajam (3 stokjes)

4,85
4,10
5,30

TI-PAN GERECHTEN
Ti-Pan is een oosterse bereidingsvorm die
gerechten werkelijk “spettervers” op uw tafel brengt.
U heeft keuze uit: Sacha- Taiwanese bbq saus (standaard)
of zwarte-bonensaus

Ti-Pan van runderhaas
Ti-Pan van kipfilet
Ti-Pan van grote garnalen
Ti-Pan Tjap Woei (varken, kip & garnalen)

van runderhaas in rode currysaus)
Cha La Niu Rou (plakjes runderhaas
op zijn Sichuanees)
Paksoi Niu Rou (runderhaas met
Chinese groenten)

24,50
19,50
24,50
24,50

24,50
24,50

17,50
19,50
23,00
22,50
22,50

EEND EN KIP GERECHTEN
Geroosterde Kantonese eend
Kong Pao Kai (kipfilet met Sichuanese

peper en cashewnoten)
Thai green curry kip (Thaise schotel
van kipfilet met groene curry saus)

SOEPEN en VOORGERECHTEN

23,50

VLEES GERECHTEN
Babi Pangang in pikante saus
Geroosterd spek van speenvarken
Pad Sam Kasat (Thaise schotel

INDISCHE RIJSTTAFEL

Tomatensoep ook mogelijk

`

Ha Cha Zhong Cai (gepelde grote garnalen
met Chinese groenten en knoflook)
Thai red curry garnalen (Thaise
schotel van garnalen in rode currysaus)
Ti-Pan tongfilet (zacht gefrituurde
tongfilet met Taiwanese bbq saus)

21,50
19,00
19,00

VEGETARISCHE GERECHTEN
Luo Han Zhai (mix van zwarte paddestoelen,
shiitake, peultjes en Shanghai paksoi)
Omelet met tomaten (authentiek)
Tahoe Pot (tahoe met diverse groenten)

15,50
14,50
16,00

COMBINATIE GERECHTEN
Nasi/Bami "Lotus" (Babi Pangang, Koe Loe Kai,
Foe Yong Hai, garnalen, Saté)

Nasi/Bami Rames "Lotus" (Babi Pangang,
Daging Roedjak- rund, Ajam Pangang, Saté)

19,50

19,50

Kindermenu
Kindermenu: Nasi/Bami/patat, appelmoes
en naar keuze:
* Saté
* Kroket
* Frikadel
* Kipnuggets
Als toetje een kinderijsje.

* Mini Loempia’s

Alle hoofdgerechten en menu’s worden geserveerd
met naar keuze: Nasi, Bami of witte rijst.
Met Miefang of Chinese bami 3,50 extra p.p.

9,00

