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Kerst menu
€  49 ,50  P .P .  (MIN  4  PERS )

Lusun Tang
Romige  asperge  soep,  gevuld  met  kalkoenf i let  en  r iv ierkreeft

Lu Rou Chuan
Sate  van  hertenbiefstuk  in  zoete  ket japsaus

Hai Sin Ab
Geroosterd  eend  met  Hoi  Sin  saus

Chinese  garna len  in  pi t t ige  Tha ise  ker r iesaus

Tai Shi Gali Xia

Yu Xiang Ngau Yuk
Ossenhaas  in  pitt ige  saus  van  knoflook,  sambal  en  gember

Sumi Fo Kai
Kalkoenf i let  in  zoete  pruimensaus

So Chai
Seizoensgroente  met  cahewnoten

Kerst dessert

Long Gah
Extra  erbi j  te  bestel len,  kreeft  met  gember  en  lente -ui  +  €  25



Kerst Keuze Menu
€  39 .50  P .P .  

Voorgerecht
Romige  asperge  soep  gevuld  met  kalkoenf i let  en  r iv ierkreeft .

Chinese  kippensoep.

Chinese  tomatensoep.

Gebakken  Dim  Sum  Mix  (garnalen  en  vlees ) .

Vegetar ische  mini  loempia 's  en  kerr ie  t r iangels .  

Tussengerecht 
Sate  van  hertenbiefstuk  in  zoete  ket japsaus.

Hoofdgerecht
Kalkoenf i let  in  zoete  mangosaus  met  paprika  en  stukjes  mango.

Geroosterd  eend  met  sinaasappel  Cointreau  saus.

Ossenhaas  in  pitt ige  saus  van  knoflook,  gember  en  sambal .

Chinese  garnalen  in  pitt ige  Thaise  kerr iesaus.

Visf i let  in  zoete  pruimensaus  met  paprika  en  pepert jes .

Zalm  in  honing  mosterd  saus.

Seizoensgroente  en  tahoe  met  cashewnoten.

Kreeft  met  gember  en  lente -ui  +  €  25

 

Kerstdessert

+  €  6 .50



Rijsttafel Orientaal
€  34 .50  P .P .  (MIN  4  PERS )

Babi  Pangang

Fou  Yong  Hai

Yu  Xiang  Fo  Kai  (pitt ige  kalkoenf i let )

Daging  Roedjak

Daging  Smoor

Indische  kool

Sambal  goreng  boontjes

Indische  sambal  ei

Sate  van  kip

Atjar  en  ananas

Kinder Kest Menu

Mini  loempia 's  en  kerr ie  t r iangels

€  17 .50

Kroepoek

Chinese  kippensoep  of  Chinese  tomatensoep

Kip  sate  met  aardappelkroket .

Mini  f r ikandel len  met  aardappelkroket .

Kalkoenf i let  in  zoetzure  saus  met  aardappelkroket .

Kinder  Kerst  dessert

Kerstdessert


