
Chinees Specialiteiten Restaurant 

FONG SHOU

Beide kerstdagen open 
Eerste zitting: 16.00 tot 19.30 

Tweede zitting: 20.00  
Groepen vanaf 10 pers. tijd in overleg 

Reserveringen via 
010-4583266 info@fongshou.nl 

Capelseweg 41  2907 xa  Capelle a/d IJssel 
www.fongshou.nl 

Bij reservering graag uw menu keuze doorgeven 

Kerst Rijsttafel Oriëntaal 
 € 34,50  p.p. (minimaal 4 personen) 

Chinese kippensoep of tomatensoep 

x

Babi pangang, Fou Yong Hai, Yu Xiang Fo Kai (pittige 
kalkoenfilet) Daging Roedjak, Daging Smoor, Sajor Lodeh 

(Indische kool), Sambal goreng boontjes,  
Indische sambal ei , saté ajam, atjar en ananas 

x

Grand Kerstdessert 

Kinder Kerst Menu 
€ 17,50 p.p. (alleen voor kinderen t/m 11 jaar) 

Mini loempia’s 

x

Gebakken zalm in honing mosterdsaus met aardappelkroket 
of 

Mini frikandel met aardappelkroket 

x

Kinder Kerst ijsje 

http://www.fongshou.nl
http://www.fongshou.nl


Kerst Keuze Menu 
€ 39, 50 p.p. (voor/hoofd/dessert) 

Paddenstoelen soep getrokken uit shiitake, oesterzwam, 
 champignons en reepjes ossenhaas  

Chinese kippensoep of Tomatensoep 
Dim sum mix (garnalen en vlees) 

Vegetarische mini loempia’s en kerrie triangles 

x

Kalkoenfilet in zoetzure vruchtensaus met paprika en verse ananas 

Geroosterd eend met sinaasappel Cointreau saus 

Ossenhaas in pittige zwarte pepersaus 

Chinese garnalen met champignons en uien in zwarte bonen saus 

Gepaneerde vis  in pruimen saus met paprika en rode pepertjes 

 Zalm in honingmosterd saus 

Stoofpot gevuld met aubergine en tahoe in een pittige saus  
van verse gember, knoflook en sambal 

x

Grand Kerstdessert 

Kerst Menu A
€49, 50 p.p. (minimaal 4 personen) 

Paddenstoelen soep getrokken uit shiitake, oesterzwam, champignons  
en reepjes ossenhaas  

x

Malse saté van lamsvlees in zoete ketjap saus  
met gedroogde uitjes en komkommer 

x

Envelopjes van aubergine gevuld met kip en garnalen in zwarte bonen saus 
Geroosterd eend met sinaasappel Cointreau saus 

Gepocheerde vis, garnalen en krab in romige kreeftensaus 
Kalkoenfilet in pittige saus van knoflook, sambal en gember 

Roergebakken ossenhaas in pittige zwarte pepersaus 

x

Grand Kerstdessert 

Kerst Menu B
€57, 50 (minimaal 2 personen) 

Paddenstoelen soep getrokken uit shiitake, oesterzwam, champignons  
en reepjes ossenhaas 

x

Malse saté van lamsvlees in zoete ketjap saus  
met gedroogde uitjes en komkommer 

x

Verse kreeft  bereid met gember en lente-uit in oestersaus 
Vogelnestje gevuld met seafood, verse groene asperges en macadamia noten 

Roergebakken ossenhaas in pittige zwarte pepersaus 

x

Grand Kerstdessert 


