
Quick Lunch 

Soep & Saté  印尼雞湯 & 雞沙爹 €10.95 

Indonesische kippensoep & 3 kip saté’s in pindasaus.  

Bao & Salade  包 & 沙拉 €10.95 
Gestoomd broodje met Siu Nam, Cha Siu of geroosterde eend & Wakame salade met 
sesamdressing.  

Soep & Salade  湯 & 沙拉   Vegetarische Tom Yam soep & Gado Gado. €10.95 

  

Maaltijden inclusief groente, en witte rijst, gebakken rijst of chinese bami naar keuze:  

Saté Platter  沙爹餐    ~ Kip saté (2), varkenshaas saté (2), garnalen saté (2) pindasaus 

en pikante ketjapsaus,   €19.95 

Rames 印尼什   ~ Een selectie van Indonesische gerechten. €18.95 

Siu Yeh   宵夜  ~ Kantonees geroosterd varkensvlees en krokant buikspek. €18.95 

Speciale lunchaanbiedingen:  

Siu Ab 燒鴨   ~ Geroosterde eend met pruimen saus €13.95 

Cha Siu 叉燒   ~ Kantonees geroosterd varkensvlees met honing soja saus €11.95 

Siu Nam   脆皮燒腩 ~ Krokant buikspek met hoisin saus €11.95 

Gado Gado & Saté Ajam (2 Stokjes) 印尼沙拉 & 雞沙爹 €11.95 

Daging Kerrie   咖哩燉牛肉   ~ Gestoofde rundvlees in groene kerriesaus. €11.95 

Daging Rudjak   印尼炖牛肉 ~ Gestoofde rundvlees in romige kerrie tomatensaus. €11.95 

Babi Ketjap   酱油猪肉   ~ Gestoofde varkensvlees in ketjapsaus. €11.95 

Gebakken Rijst/Noodle gerechten 
 

Chao Fan 炒飯   ~ Vegetarische gebakken rijst. € 6.95 

Jirou Chao Fan   雞炒飯   ~ Gebakken rijst met kip. € 9.95 

Cha Siu Chao Fan 叉燒炒飯   ~ Gebakken rijst met Cha Siu. € 9.95 

Xiaren Chao Fan   蝦 炒飯   ~ Gebakken rijst met garnalen. €12.95 

Cha Mie   炒麵    ~ Vegetarische Chinese bami. € 6.95 

Jirou Cha Mie   雞炒麵      ~ Chinese bami met kip. € 9.95 

Cha Siu Cha Mie 叉燒炒麵      ~ Chinese bami met Cha Siu. € 9.95 

Xiaren Cha Mie   蝦炒麵   ~ Chinese bami met garnalen. €12.95 

Won Ton Thong Min  雲吞湯麵 ~ Bamisoep met varkensvleespasteitjes, groenten en 

kippenbouillon. €17.95 

Sui Kao Thong Min   水餃湯麵 ~ Bamisoep met garnalenpasteitjes, groenten en 

kippenbouillon. €18.95 

Cha Siu Thong Min  叉燒湯麵 ~ Bamisoep met Kantonees geroosterd varkensvlees, 

groenten en kippenbouillon. €17.95 

Siu Ab Thong Min   燒鴨湯麵 ~ Bamisoep met geroosterde eend, groenten en 

kippenbouillon. €18.95 

  



Dim Sum Lunch 

8 verschillende dumplings samengesteld door de chef  

Mix van Gestoomde & Gebakken Dim Sum €16.50 p.p. 

Mix van Gestoomde Dim Sum €16.50 p.p. 

Mix van Gebakken Dim Sum €16.50 p.p. 

  

Gestoomd  

Siu Mai (4) 燒賣~ Pasteitjes van varkensvlees en Chinese champignons. €6.50 

Ha Kau (4) 蝦餃~ Garnalenpasteitjes in een mooi doorzichtig rijstvel. €7.50 

Shi Ling Shucai   時令蔬菜~ Shanghai Pak Choy met soja saus en sesam olie. €8.95 

Ngau Yuk Siu Mai (4)   牛肉燒賣~ Pasteitjes van rundvlees.   €6.50 

Kai Yuk Siu Mai (4) 雞肉燒賣   ~ Pasteitjes van kip. €6.50 

Jirou Jiaozi (4)   雞肉餃子 ~ Japanse gyoza van kip. €6.50 

Shucai Jiaozi (4)   蔬菜餃子 ~ Koreaanse vegetarische gyoza. €6.50 

Xiao Long Bao (4)   ~ Dumpling “bun” met varkensvlees. €6.50 

Kai Bao (2) 雞肉包   ~ Broodjes gevuld met kip. €6.00 

Mantou (2) 饅頭   ~ Mandarijnse broodjes. €3.50 

  

Gebakken  

Mama’s Fried Chicken (4) 媽媽炸雞 ~Kipkluifjes volgens moeder’s recept €7.50 

Pangsit Goreng(4) 炸雲吞  ~ Indonesische varkensvleespasteitjes. €5.50 

Mini Lumpia (4) 小春卷   ~ Kleine loempia’s gevuld met een groente ragout. €4.00 

Chinese Lumpia (2) 春卷   ~ Loempia’s bereid met verse groenten en geroosterd 

varkensvlees. €6.50 

Pisang Goreng (4)   炸香蕉   ~ Gebakken banaan. €5.00 

Tji Ma Ha Tosi(4) 虾芝麻吐司~ Sesam garnalen toost        €7.50          

Chicken “Popcorn” 雞爆豆   ~ Kip met zwarte peper en gember geserveerd met 

een  pittige mayonaise. €6.50 

Money Bags (4) 錢袋子   ~ Vegetarisch gevulde buideltjes. €5.50 

Tod Mun Pla (4) ~ Thaise viskoekjes met Chilli saus. €6.50 

  

Soep  
Won Ton Thong   雲吞湯 ~ Pasteitjes gevuld met varkensvlees in een heldere 

kippenbouillon. €6.50 

Sui Kao Thong 水餃湯   ~ Garnalenpasteitjes in een heldere kippenbouillon. €7.50 

Soto Madura   印尼雞湯 ~ Indonesische kippensoep met gesnipperde kip, 

glasvermicelli,Taugé, bladselderij en ei. €6.75 

Soto Madura(groot)   印尼雞湯 ~ Indonesische kippensoep met gesnipperde 

kip, glasvermicelli,Taugé, bladselderij,ei en rijst €17.95 
  


