
Poke Bowl:
klein €12,50   -    groot €15,50

Basis

Rijst
Sla

Proteïne

Garnaal
Garnaal (ebi fry)

Kip blokjes
Surimi (krab)

Zalm (gemarineerd)

Zalm

Groentes

Avocado
Cherry tomaten
Edamame boontjes
Japanse rettich
Komkommer
Maïs
Paprika
Wortel
Zeewier salade

Topping 

Gebakken uitjes
Lente uitjes
Masako (vis eitjes)

Sesam
Wasabi nootjes
Wasabi mix

Dressing

Dynasty dressing  

  (pikant)

Poke dressing (zoet)

Soja dressing 
Wasabi mayonaise
 Sesam dressing

Extra protiëne : €2,00Extra groentes : €1,00

Kies 1 dressingKies 1 topping Kies 3 groentes Kies 1 proteïneKLEIN

Kies 1 dressingKies 1 toppingsKies 4 groentes Kies 2 proteïnenGROOT

Extra dressing : €2,00

MENU’S (VANAF 2 PERSONEN)

INDISCH  MENU € 24,95 p.p.
Verrassend menu waarbij de specialiteiten uit de 
Indische keuken bijeenkomen!

Voorgerecht: Risoles
Hoofdgerechten: Ajam Pangang, Babi 
Pangang, Daging Smoor, Gado Gado, Indische 
boontjes en Kipsaté
Dessert: Verrassings dessert

CHINESE  MENU € 25,95 p.p.
Benieuwd naar de mysteries van de Chinese keuken? 
Dan is dit menu iets voor u!

Voorgerecht: Verse Chinese Tomatensoep
Hoofdgerechten: Tjap Tjoy, Babi Pangang, 
Ossenhaas tipan
Dessert: Verrassings dessert

MENUKAART
SOEP
Chinese Tomatensoep € 4,50
(Op klassieke wijze bereid met verse tomaten en kipfilet)

Haaienvinnensoep € 4,50
(Heerlijke bouillon met een zachte smaak)

Wan Tan Soep € 6,00
(Aziatische kipbouillon met dumplings van kipfilet)

VOORGERECHT
Salade met ossenhaas (TIP!) € 8,50
Heerlijke verse salade met een sesam dressing en een 
topping van wasabi boontjes

Naturel Salade € 6,50
Krab Salade met poke dressing € 6,50
Zeewiersalade € 4,50
Mini Loempia’s € 4,00
(6 stuks vegetarische loempia’s)

Pisang Goreng € 5,50
(Gebakken banaan)

Saté Ajam € 7,50
(4 stuks kipsate met satesaus)

Pangsit Goreng € 5,00
(4 stuks gefrituurde flensjes met kip)

SUSHI
Sushi mix 12 stuks € 10,50
Sushi mix 24 stuks € 24,50
Zalm mix 20 stuks € 22,50



MENUUTJES   VOOR  20,50
We hebben nu weer iets nieuws voor u, Met veel zorg 
hebben we 5 verschillende kleine verrassende menuutjes 
voor u samengesteld.

1Tomatensoep  Tipan kip & Daging smoor  koffie

2Kippensoep  Ajam pangang & Tjap tjoy    koffie

3Ebi garnalen  Babi pangang & Foe yong hai  koffie

4Tomatensoep    Babi pangang & kip kerrie  koffie

5Ossenhaas salade  Kip tipan & Foe yong hai – koffie

HOOFDGERECHTEN – GEVOGELTE
Kipfilet in Tipan saus € 17,50
Malse kipfilet met seizoen groenten gewokt in een hartige 
saus met knoflook op een spetterend,  hete plaat. 

Kipfilet in Koreaanse BBQ saus (TIP!) € 16,50
Malse kipfilet met seizoen groenten gewokt in een kruidige 
pittige bbq saus, 

Kipfilet in Tausi saus € 16,50
Malse kipfilet met seizoen groenten gewokt in een kruidige 
zwarte bonen saus

Foe Yong Hai Kip € 14,00
Omelet met kip en groente geserveerd tomatensaus.

Tjap Tjoy Kip € 14,00
Malse kipfilet met verse groenten gewokt in een neutrale 
saus

Peking Eend € 19,00
Eend bereid op authentieke wijze. Geserveerd met pikante 
of Hoi Sin saus.

Hong Kong kip (TIP!) € 17,50
Malse stukjes kipfilet geserveerd in een zoetzure saus met 
gember

HOOFDGERECHTEN – VLEES
Babi Pangang in Pikante saus € 15,50
Babi Pangang in Tipan saus € 16,50
Krokante reepjes varkensvlees bereid op authentieke wijze, 
geserveerd in een heerlijke saus met knoflook op een 
spetterend,  hete plaat. 

Ossenhaas in Tipan saus (TIP!) € 22,50
Malse stukjes ossenhaas met verse groenten, gewokt in 
een hartige saus met knoflook op een spetterend,  hete 
plaat. 

Ossenhaas in Tausi saus € 20,50
kruidige saus met knoflook en sambal

Ossenhaas in Sichuan saus € 21,50
Malse stukjes ossenhaas met verse groenten, gewokt in 
een pittige saus met pepertjes & knoflook.

Spicy ossenhaas (TIP!) € 22,50
Malse stukjes ossenhaas in pittige botersaus.

Ossenhaas teriyaki € 22,50
Malse stukjes ossenhaas in teriyaki saus.

HOOFDGERECHTEN  GAMBA'S
Gamba’s met verse groente € 20,50
Grote gamba’s  met verse groenten, gewokt in een hartige 
saus met knoflook op een spetterend,  hete plaat 

Gamba’s in tipan saus (TIP!) € 20,50
Grote gamba’s  met verse groenten, gewokt in een hartige 
saus met knoflook op een spetterend,  hete plaat. 

Gamba’s in Gon bau saus (TIP!) € 20,50
Heerlijke Black Tiger gamba’s gewokt in een lichtpikante 
saus met cashewnoten, geserveerd met verse groenten.

VEGETARISCH
Vegetarische foe yong hai € 14,00
Chinese omelet met, champignons en wortel. Geserveerd in 
een huisgemaakte tomatensaus.

Vegetarische tjap tjoy € 14,00
Tauge en andere soorten groenten gewokt in een neutrale 
saus

To fu met kerrie  € 17,50
To fu met verse groente in kerrie saus

To fu met verse groente  € 17,50
To fu met verse groente in oestersaus saus

To fu in tausie saus € 17,50
To fu met groente in een hartige tausi saus

To fu in tipan saus € 17,50
To fu met groente in een zoutige saus met knoflook en 
sambal. Geserveerd op een spetterend,  hete plaat. 

DESSERTS
Dame Blanche € 5,50
Vanille ijs geserveerd met de bekende warme 
chocoladesaus

Sorbet € 6,50
Volgens traditioneel recept bereid met onder andere verse 
vruchten en slagroom

Mini sorbet (kinderijsje) € 4,50
Zelfde principe als onze normale sorbet, maar dan in een 
kleiner formaat

Spekkoek € 4,50


