Kerstmenu 2022
Kerstmenu Vlees
€ 49,50 per persoon, minimaal twee personen

Niu Wei Tang
Heerlijke verse Chinese ossenstaartsoep met lente-uitjes

*
Hors d’oeuvre
2 stokjes gebakken saté van lamshaas in zoete soja saus en gedroogde uitjes en verse
komkommers
**
Xin Mo Gu Niu Pai
Mini wok gevuld met malse plakjes pittige ossenhaas in chili tomatensaus
Hoi Sin Kao Ya
Geroosterd Peking Eend met hoi sin saus
Yu Xiang Fo Kai
Stukjes kalkoenfilet met saus gemaakt van sambal, knoflook en gember
Xin Cai
Supplement van verse Chinese groenten
***
Grande Kerstdessert

Alle menu’s worden geserveerd met nasi, bami of witte rijst
Mihoen € 2,50 extra, Chinese nasi of Chinese bami € 3,50, extra couvert niet mogelijk
Nasi, Bamiof Witte Rijst inbegrepen
Mihoen € 4,50 extra, Chinese nasi € 5,50 of Chinese bami € 4,50

AFHAAL Kerstmenu 2022

Kerstmenu Vis
€ 79,50 per persoon, minimaal twee personen

Long Xia Tang
Heerlijke Chinese kreeftensoep met lente-uitjes en scheutjes cognac

*
Horst d’oeuvre
Gestoomde coquilles met vermicelli afgeblust met wokolie en teriyaki saus
**
Hai Xian Pau
Chinese pannetje gevuld met st. jakobsschelpen, garnalen, visfilet en groene asperges
Long Xia
Gebakken verse hele kreeft met verse gember en lente-uitjes op authentieke Chinese wijze
Yu Xiang Yu Pian
Krokant gebakken tongfilet met een saus gemaakt van sambal, verse knoflook en gember
Xin Cai
Supplement van verse Chinese groenten
***
Grande Kerstdessert

Alle menu’s worden geserveerd met nasi, bami of witte rijst
Mihoen € 2,50 extra, Chinese nasi of Chinese bami € 3,50, extra couvert niet mogelijk
Nasi, Bamiof Witte Rijst inbegrepen
Mihoen € 4,50 extra, Chinese nasi € 5,50 of Chinese bami € 4,50

Kerstmenu Vlees & Vis
€ 65,00 per persoon, vanaf 4 personen

Soep naar keuze:
Heerlijke Chinese kreeftensoep met lente-uitjes en scheutjes cognac
Of
Heerlijke verse Chinese ossenstaartsoep met lente-uitjes
*
Horst d’oeuvre
Authentieke Peking Eend geserveerd met pannenkoekjes en hoi sin saus
**
Hai Xian Pau
Chinese pannetje gevuld met st. jakobsschelpen, garnalen, visfilet en groene asperges
Xian Po Lo Fo Kai
Stukjes kalkoenfilet met verse ananas in zoetzure saus
Ti Pan Ha Chou Ngau Yuk
Malse plakjes ossenhaas in Chinese zwarte pepersaus, geserveerd op hete gietijzeren schaal
Sang Kwak
Mini wok gevuld met gepocheerde tongfilet, gamba’s en krab in een heerlijke kreeftensaus
Xin Cai
Supplement van verse Chinese groenten
***
Grande Kerstdessert

Alle menu’s worden geserveerd met nasi, bami of witte rijst
Mihoen € 2,50 extra, Chinese nasi of Chinese bami € 3,50, extra couvert niet mogelijk
Nasi, Bamiof Witte Rijst inbegrepen
Mihoen € 4,50 extra, Chinese nasi € 5,50 of Chinese bami € 4,50

Kerst Oriëntaalse Rijsttafel
€ 45,00 per persoon, vanaf 4 personen
Soep naar keuze:
Chinese tomatensoep Of Chinese kippensoep
*
Babi Pangang (geroosterd varkensvlees met pikante saus)
Fou Yong Hai (gebakken Chinese omelet in tomatensaus)
Yu Xiang Fo Kai gebakken kalkoenfilet met Sichuan saus)
Daging Roedjak (gestoofde rundvlees in Roadjak saus)
Daging Smoor (gestoofde rundvlees in milde smoor saus)
Indische Kool (pittige Chinese kool)
Sambal Goreng Boontejs (pittige sperziebonen)
Sambal Telor (hard gekookte ei met sambalsaus)
Saté Ajam (saté van kipfilet)
Atjar en Ananas
**
Grande Kerstdessert

Kinder Kerst menu
€24,50 per kind (alleen voor kinderen onder 12 jaar)
Dim Sum Mix
Mini loempia & kip Gyoza
*
Xian Po Lou Fo Kai
Stukjes kalkoenfilet met verse ananas in zoetzure saus en aardappelkoekjes
Of
Saté Ajam met aardappelkoekjes
**
Kinder Kerstdessert
Alle menu’s worden geserveerd met nasi, bami of witte rijst
Mihoen € 2,50 extra, Chinese nasi of Chinese bami € 3,50, extra couvert niet mogelijk
Nasi, Bamiof Witte Rijst inbegrepen
Mihoen € 4,50 extra, Chinese nasi € 5,50 of Chinese bami € 4,50

