
Lunchmenu’s 
(Deze 1-persoons lunchmenu’s gelden alleen vóór 17:00 uur en niet op feestdagen.) 

€14,60 

Lunch 146a 

Tomaten- of kippensoep 

Chinese loempia’s 

Babi pangang met nasi 

Koffie of thee 

Lunch 146b 

Tomaten- of kippensoep 

Chinese loempia’s 

Kip kerry met nasi 

Koffie of thee 

Lunch 146c 

Tomaten- of kippensoep 

Chinese loempia’s 

Foe yong hai met mihoen 

Koffie of thee 

Oriëntaals Buffet 

Het buffet heeft een keuze uit diverse Chinese en Indische gerechten met verse salades en fruitsoorten. 

Ons buffet wordt elke vrijdag, zaterdag en zondag geserveerd. 

Van vrijdag t/m zondag per persoon €18,00 

(Het oriëntaalse buffet kan vanaf 20 personen ook op andere dagen worden gereserveerd.) 

Van maandag t/m donderdag per persoon (behalve op feestdagen) €16,50 



Soepen 

€2,80 

€2,80 

€2,80 

€3,00 

€3,00 

€4,80 

€4,80 

€5,00 

€5,50 

€4,50 

€4,50 

€5,00 

€4,80 

50   Tomatensoep 

51   Kippensoep 

52   Haaienvinnensoep 

53   Bamboesoep 

54   Champignonsoep 

55   Won Ton soep (Chinese kip ravioli in heldere bouillon) 

56   Pekingsoep (pikant en zuur) 

58   Maissoep met krab 

59   Soep “China Town” (met groenten en garnalen) 

60a Kerriesoep 

60b Tofusoep 

60c Sui Kau soep (Chinese garnalen ravioli in heldere bouillon) 

60d Vissoep 

60e Groentensoep €3,00 



Voorgerechten 

61   Kroepoek €2,50 

62   Kip loempia €4,50 

63   Nasi of bami loempia €4,80 

63a Loempia met Babi Pangang €5,50 

63b Loempia met gestoofde rundvlees €5,50 

63c Loempia met 2 stokjes saté €5,50 

64   Saté ajam €5,00 

65   Saté oedang (garnalensaté) €9,00 

65a Saté Ngau (rundersaté)  €9,00 

66   Chinese Loempia’s €4,00 

67   Pangsit goreng €3,80 

68   Kerry Ko €3,80 

69   Pisang goreng (gebakken banaan) €3,00 

70   Gebakken ananas  €3,00 

71   Geroosterde spareribs  €5,50 

72   Chinese hors d’oeuvre (diverse lekkernijen v/h huis) €8,00 

73   Ha Kau (gestoomde garnalen ravioli) €5,50 

74   Siew Mai (gestoomde vlees ravioli) €5,50 

75   Garnalencocktail €7,20 

76   Tja Ha Kau (gefrituurde garnalen ravioli)  €5,50 

76a Kai Sa Lih (kipcocktail) €5,50 

76b Ab Sa Lih (eendcocktail)  €6,20 



 

 

Cantonese Specialiteiten 

Kip gerechten 

1 Po Lo Kai        €14,20 

Kipfilet met ananas in zoetzure saus 

 

2 Tjuk Chau Kai        €14,80 

Kipfilet in licht scherp gekruide saus met cashewnoten 

 

3 Tausi Kai        €14,20 

Kipfilet in zwarte bonensaus 

 

4 King Do Kai        €14,80 

Gepaneerde kipfilet met ananas in zoetzure saus  

 

5 Pak Wong Kai        €14,80 

“Kip voor de woeste koning” gepaneerde kipfilet met gember, bamboe en verse peper 

 

6 Zhiu Yim Kai        €14,80 

Gepaneerde kipfilet met 5 soorten kruiden, peper en uien 

 

7 Po Lo Ab        €15,50 

Geroosterd pekingeend met ananas,  zoetzure saus apart 

 

8 Tong Ko Ab        €15,50 

Geroosterd pekingeend met chinese champignons, oestersaus apart 

 

9 Chen Pi Ab        €15,50 

Geroosterd pekingeend met bamboe, sinaasappelsaus apart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vlees gerechten 

10 Cha Siew €14,20 

Geroosterd speenvarken, pikante saus apart 

11 King Do Yuk €14,80 

Gepaneerde varkenshaas met ananas in zoetzure saus 

12 Tjuk Chau Yuk €14,20 

Gesneden varkenshaas in licht scherp gekruide saus met cashewnoten 

13 Wui Wor Yuk €14,20 

Gesneden varkenshaas met bamboe en paprika in pittige saus 

14 Yu Hsiang Yuk See €14,80 

Reepjes varkenshaas met diverse groenten in pikante saus 

15 Zhiu Yim Yuk €14,80 

Gepaneerde varkenshaas met 5 soorten kruiden, peper en uien 

16 Tausi Ngau €16,20 

Gesneden runderhaas in zwarte bonensaus 

17 Tjuk Chau Ngau €16,20 

Gesneden runderhaas in licht scherp gekruide saus met cashewnoten 

18 Chen Pi Ngau €16,20 

Gesneden runderhaas met bamboe, sinaasappelsaus apart 

19 Kai Lan Ngau €16,20 

Gesneden runderhaas met broccoli 

20 Zhiu Yim Ngau €16,80 

Gepaneerde runderhaas met 5 soorten kruiden, peper en uien 



Zeevruchten 

€15,80 

€17,40 

€17,40 

€17,80 

€18,20 

€17,80 

€17,80 

€24,80 

€24,80 

€24,80 

€17,80 

€13,80 

€13,80 

€13,80 

€18,80 

21 Fung Mee Ha 

Gefrituurde garnalen met een krokant korstje 

22 Tjuk Chau Ha 

Garnalen in licht scherp gekruide saus met cashewnoten 

23 Tausi Ha 

Garnalen in zwarte bonensaus 

24 Zhiu Yim Ha 

Gepaneerde garnalen met 5 soorten kruiden, peper en uien 

25 Sang Kwak 

Tongfilet gerold met garnalen en groenten in cocktailsaus 

26 King Do Yu 

Gepaneerde tongfilet met ananas in zoetzure saus 

27 Tong Ko Yu 

Tongfilet met chinese champignons in oestersaus 

28 Ngau Yau Long Lie 

Gebakken zeetong met groenten in botersaus 

29 Ko Long Lie 

Gebakken zeetong in zoetzure saus met pisang goreng en gebakken ananas 

30 Tjim Long Lie 

Gestoomde zeetong met Chinese champignons in sojasaus 

32 Qui Yu 
Zalmmoot in zoet pikante saus met een garnering van mosselen 

33 Zhiu Yim Yau 

Gepaneerde inktvis met 5 soorten kruiden, peper en uien 

34 Tausi Yau 

Inktvis in zwarte bonensaus 

35 Ma Po Yau 

Inktvis in pittige Szechuan saus 

36 Hoi Sien Po 

Garnalen, tongfilet, inktvis, krab en diverse groenten geserveerd in een porseleinen pot 



Tipan gerechten 
De Tipan gerechten worden geserveerd op een voorverhitte gietijzeren plaat. Deze worden aan tafel geflambeerd met 
een vleugje cognac en als laatste wordt de saus eraan toegevoegd.  

€15,80 

€14,80 

€14,80 

€14,80 

€14,80 

€16,80 

€16,80 

€16,80 

€17,20 

€16,80 

€16,80 

€16,80 

€18,40 

€18,40 

€17,80 

37 Mixed saté grill 
Een variatie van runderhaas, kip, varkensvlees en garnalen saté geserveerd in ketjapsaus 

38 Secret of the chicken 
Kipfilet in scherp pikante saus 

39 Tausi chicken 
Kipfilet in zwarte bonensaus 

40 Vuur Babi Pangang 
Babi Pangang in sambalsaus 

41 Wui wor pork 
Gesneden varkenshaas met bamboe en paprika in pittige Szechuan saus 

42 Spicy beef 
Gesneden runderhaas in scherp pikante saus 

43 Tausi beef 
Gesneden runderhaas in zwarte bonensaus 

44 China beef 
Gesneden haasbiefstuk in knoflooksaus 

44b Tipan compleet 
Gesneden runderhaas, kip, varkensvlees en garnalen in knoflook-oestersaus 

44c Tipan eend 
Geroosterde pekingeend in ketjapsaus 

45 Indonesian beef 
Gesneden runderhaas in ketjapsaus 

46 Pepper Steak 
Gesneden haasbiefstuk in pepersaus 

47 Vuur garnalen 
Gepelde grote garnalen in sambalsaus 

48 Garlic Prawn 
Gepelde grote garnalen in knoflooksaus 

49 Tongfilet / Filets de sole 
Tongfilet in knoflooksaus 

49a Tipan Cha Siew €14,60 



€10,80 

€10,80 

€12,80 

€13,30 

€14,80 

€13,30 

Mihoen gerechten 

77 Mihoen met gesneden varkenshaas 

78 Mihoen met kipfilet 

79 Mihoen met gesneden runderhaas 

80 Mihoen speciaal (met kipfilet, varkenshaas en garnalen) 

81 Mihoen met grote garnalen 

82 Mihoen Singapore (met vlees, garnalen en kerrie)

83 Mihoen “China Town” (babi pangang, koe loe yuk, saté en gepaneerde garnalen) €16,80 

Eier gerechten 

84 Foe Yong Hai met kip €10,50 

84a Foe Yong Hai met runderhaas €13,20 

85 Foe Yong Hai speciaal (met kipfilet, varkenshaas en garnalen) €14,20 

86 Foe Yong Hai met grote garnalen €13,80 

87 Foe Yong Hai met krab €13,50 

87a Foe Yong Hai met tongfilet €13,50 



Nasi en Bami gerechten 

89 Nasi of Bami speciaal (met kip en 1 stokje saté) €9,20 

90 Nasi of Bami met saté (met 3 stokjes saté) €9,20 

91 Nasi of Bami met gesneden kipfilet en groenten €10,20 

92 Nasi of Bami met gesneden bief en groenten  €12,30 

93 Nasi of Bami met grote garnalen en groenten  €14,00 

94 Nasi of Mie Goreng “Java” (rijk gevulde nasi of mie met pittig smaak)  €11,60 

95 Ko You Fang / Ming (met babi pangang, koe loe yuk en saté)  €12,80 

96 Foe You Fang / Ming (met babi pangang, foe yong hai en saté)  €12,80 

97 Hai You Fang / Ming (met babi pangang, gepaneerde garnalen en saté)  €12,80 

97a Tjap You Fang / Ming (met babi pangang, tjap tjoy en saté) €12,80 

98 Nasi of Bami “China Town” (met babi pangang, koe loe yuk, saté, kip en €15,50 

gepaneerde garnalen) 

Groenten gerechten 

99 Tjap Tjoy met kip €10,50 

100 Tjap Tjoy met varkenshaas €12,00 

101 Tjap Tjoy met runderhaas €13,20 

102 Tjap Tjoy met grote garnalen €13,80 

103 Tjap Tjoy Speciaal (met kipfilet, varkenshaas en garnalen) €14,20 



Kip gerechten 

104 Kipfilet met champignons €12,80 

105 Kipfilet in kerrysaus €12,80 

106 Kipfilet in tomatensaus  €12,80 

107 Kipfilet in pikante saus  €12,80 

108 Kip Malaga in pindasaus   €12,80 

109 Kipfilet met cashewnoten €12,80 

109a Kipfilet met lychees €12,80 

Vlees gerechten 

€12,80 

€13,20 

€13,20 

€12,80 

€13,20 

€13,20 

€12,80 

€12,80 

€13,20 

€11,80 

110 Babi Pangang (gebakken mager varkensvlees)  

111 Babi Pangang Speciaal (met champignons, paprika en uien) 

112 Babi Pangang met groenten in kerriesaus  

113 Babi Pangang Spek  

114 Babi Pangang Indonesia (met groenten in pittige ketjapsaus) 

115 Babi Ketjap 

116 Varkenshaas met champignons 

117 Varkenshaas in kerriesaus 

118 Varkenshaas met Chinese champignons 

119 Koe Loe Yuk  

120 Pork Tropical (varkenshaas met vruchten) €12,80 



Runderhaas gerechten 

€15,60 

€15,60 

€15,60 

€15,60 

121 Runderhaas met champignons 

122 Runderhaas in kerriesaus  

123 Runderhaas in pikante saus 

124 Runderhaas met Chinese champignons 

125 Haasbiefstuk met champignons, uien en patat €15,60 

Garnalen gerechten 

€15,80 

€15,80 

€15,80 

€15,80 

€15,80 

126 Chinese garnalen met champignons  

127 Chinese garnalen in kerriesaus 

128 Chinese garnalen in pikante saus 

129 Chinese garnalen met Chinese champignons  

130 Chinese garnalen met lychees in zoetzure saus 

131 Chinese garnalen met broccoli €15,80 

Vegetarische gerechten 

€ 9,80 

€ 9,80 

€ 9,80 

€ 9,80 

€ 9,80 

132 Tjai Foe Yong (omelet met groenten) 

133 Tjai Tjap Tjoy (schotel met diverse groenten) 

134 Tjai mihoen (rijstmie met groenten) 

 

135 Kerrie groenten (diverse groenten in kerriesaus) 

136 Tofu Goreng met groenten 

137 Zes Schatten Schotel (diverse Chinese groenten) €10,80 



Indonesische gerechten 

138 Nasi Rames Speciaal (met kip en saté)  €12,80 

€12,80 

€15,20 

139 Bami Rames Speciaal (met kip en saté) 

140 Nasi Rames “China Town” (met babi pangang, pisang goreng, daging 

roedjak, daging smoor, kip en saté) 

140b Bami Rames “China Town” (met babi pangang, pisang goreng, daging 

roedjak, daging smoor, kip en sate 

141 Gado Gado € 8,50 

142 Daging Roedjak (gestoofde rundvlees in pikante saus)  €12,80 

143 Daging Smoor (gestoofde rundvlees in lichtzoete ketjapsaus) €12,80 

144 Ajam Pangang (gebakken kipfilet in pangangsaus) €12,20 

145 Ajam Indonesia (gebakken kipfilet in pittige ketjapsaus) €12,20 

146 Eend Indonesia (geroosterd pekingeend in pittige ketjapsaus) €15,20 

€15,20 



 

 

Menu’s 
 

 

147  Tipan menu 

vanaf 2 personen – p.p. €21,60 

 

soep 

Siu kau soep 

 

voorgerecht 

Chinese hors ‘d oevre 

 

hoofdgerecht 

Tipan mixed saté 

Tipan compleet 
(garnalen, kip, vlees, runder) 

 

nagerecht 

Koffie of thee 

 

 

 

 

 

147a  Cantonese menu 

vanaf 2 personen – p.p. €24,20 

 

soep 

Wonton soep 

 

voorgerecht 

Spareribs 

 

hoofdgerecht 

Kip met ananas in zoetzure saus 

Cha siew 

Garnalen in zwarte bonensaus 

Tipan “China Beef” in knoflooksaus 

 

nagerecht 

Koffie of thee 

 

 

 

 

  

  

147b  Peking menu 
vanaf 2 personen – p.p. €24,20 

 
soep 

Peking soep 
(pittig en zuur) 

 
voorgerecht 

Chinese mini loempia’s 
 

hoofdgerecht 
Peking eend met Chinese champignons 

Varkenshaas met bamboe in pittige saus 

Babi ketjap 

Tipan “Secret of the chicken” pittig 

 
nagerecht 

Koffie of thee 
 
 
 

147c  Menu Shanghai 
vanaf 2 personen – p.p. €24,20 

 
soep 

Vissoep 
 

voorgerecht  
Ha Kau  

(gestoomde garnalen dimsum) 

 
hoofdgerecht 

Gestoomde zalm in botersaus 

Varkenshaas in pittige Gonbao saus 

Gefrituurde garnalen met een krokant korstje 

 
nagerecht  

Koffie of thee 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

147d  Sze Chuan menu 
vanaf 2 personen – p.p. €24,20 

 
soep 

Peking soep  
(pittig en zuur) 

 
voorgerecht 

Pangsit goreng 
 

hoofdgerecht  
Grote garnalen met verse peper en kruiden 

Varkenshaas met cashewnoten in scherpe saus 

Inktvis in pikante Szechuan saus 

 
nagerecht 

Koffie of thee 
 
 
 

 
 

 
149  Chinese rijsttafel A 

vanaf 2 personen – p.p. €17,40 
 

soep 
tomaten- of kippensoep 

 
hoofdgerecht 
Babi pangang 

Foe yong hai 

Koe loe yuk 

Tjap tjoy 

Gepaneerde garnalen 

 
nagerecht 

Koffie of thee 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

148  menu China Town 
vanaf 2 personen – p.p. €25,20 

 
soep 

Soep “China Town” 
 

voorgerecht 
Chinese hors ‘d oevre 

 
hoofdgerecht 

Gestoomde zalm in botersaus 

Tipan “China Beef” in knoflooksaus 

Kipfilet in zwarte bonensaus 

 
nagerecht 

Koffie of thee 
 
 
 
 

 
 
 

150  Chinese rijsttafel B 
vanaf 2 personen – p.p. €19,70 

 
soep 

Siu Kau soep 
 

voorgerecht 
Pangsit goreng 

 
hoofdgerecht 

Tongfilet in zoetzure saus 

Babi pangang 

Foe yong hai met krab 

Kip in pittige Gonbao saus 

Gepaneerde garnalen  

 
nagerecht  

Koffie of thee

  



 

 
 

151  Indonesische rijsttafel 
vanaf 2 personen – p.p. €17,50 

 
voorgerecht 

Pisang goreng 
 

hoofdgerecht 
Babi pangang, Ajam pangang, 

Saté ajam, Daging roedjak, 
Daging smoor, Gado gado, 

Indische groenten, 
atjar, kokos, nootjes en ananas 

 
nagerecht  

Koffie of thee 
 
 
 
 
 
 

154  Diner “China Town” 
voor 2 personen €36,00 

 
voorgerecht 

Pangsit goreng 
 

hoofdgerecht 
Combinatie van tongfilet, runderhaas en kip in 3 

verschillende smaken. 
Deze worden opgediend in van aardappel 

gemaakte mandjes. 
 

nagerecht 
Koffie of thee 

 
 
 

 
 

152  Chinees Indonesische rijsttafel 
vanaf 4 personen – p.p. €21,20 

 
soep 

Peking soep 
 

voorgerecht 
Pisang goreng en kerry ko 

 
hoofdgerecht 

Babi pangang, Ajam pangang, 
Saté ajam, Daging roedjak, 

Daging smoor, Foe yong hai, 
Gado gado, gepaneerde garnalen,  

Atjar, kokos, nootjes en ananas 
 

nagerecht 
Koffie of thee 

 
 
 

Verrassingsmenu van de chef 
Vanaf 2 personen 

 

146d   3 gangen menu p.p. €24,20 

146e   4 gangen menu p.p. €29,70 

146f    5 gangen menu p.p. €35,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kindermenu’s 
 

155  menu A  -  patat incl. appelmoes en keuze uit frikandel – ¼ kip – kroket – visstick  €7,90 
                             
                            kinderijsje 
 

156 menu B  -  nasi of bami met saté       €7,90 
 
                           kinderijsje 
 
 



Dranken 

Frisdrank 

Sinas €1,80 
Cola €1,80 
Cola light €2,20 
Seven up €1,80 
Tonic €1,80 
Bitter lemon €1,80 
Spa blauw €2,20 
Spa rood €2,20 
Spa citroen €1,80 
Cassis €1,80 
Ice tea €2,40 
Rivella light €2,20 
Chocomel €2,20 
Fristi €2,20 
Appelsap €2,20 
Tomatensap €2,20 
Verse jus d’orange €2,50 

Bier 

Bier v/d tap €2,00 
Fles bier €2,20 
Alcoholvrij bier €2,20 
Oud bruin €2,20 
Palm €2,50 
Duvel €3,50 
Radler €2,50 
Wit bier  €2,50 
Rosé bier €2,50 
Tsing Tao Chinees bier €3,00 

Wijn 

Witte wijn €2,80 
Moezel wijn €3,00 
Rode wijn €2,80 
Rosé wijn €3,00 
Chinese witte wijn €3,20 
Chinese rode wijn €3,20 
Saké rijstwijn €4,50 
Huiswijn per fles   €12,90 

Koffie en thee 

Koffie  €2,00 
Cappuccino €2,20 
Espresso  €2,00 
Koffie verkeerd €2,20 
Décafé  €2,00 
Thee €2,00 
Chinese thee €2,50 

Aperitief 

Sherry dry €2,30 
Sherry medium €2,30 
Martini wit €2,30 
Martini rood €2,30 
Port wit €2,30 
Port rood €2,30 
Campari  €2,80 

Gedistilleerd 

Jonge jenever  €2,20 
Oude jenever €2,20 
Bessen jenever €2,20 
Citroen jenener €2,20 
Vieux €2,20 
Gin dry €3,20 
Bacardi rum €3,20 
Vodka €3,20 
Pernod €3,20 
Jagermeister €2,20 
Advocaat  €2,30 
Irish whiskey €3,80 
Johnny Walker Red Label €3,80 
Chivas Regal €4,50 
Dimple €4,50 
Cognac Rémy Martin V.S.O.P. €5,00 
Cognac Rémy Martin X.O.   €15,00 
Korenwijn €2,40 
Citroenbrandewijn €2,40 

Likeur 

Cointreau €3,80 
Tia Maria €3,80 
Amaretto Di Saronno €3,80 
D.O.M. Bénédictine €3,80 
Drambuie €3,80 
Grand Marnier €3,80 
Baileys €3,80 
Likeur 43 €3,80 
Passoa €3,80 
Pisang Ambon €3,80 
Malibu €3,80 
Safari €3,80 
Bacardi lemon €3,80 

Speciale koffie 

Diverse koffie met sterke drank €5,20 
(Irish, Spanish, Italian, French) 




