Afhaalkaart
1

Tomatensoep (2,4)

€ 2,50

51

Pangsit Goreng (1,2,4,10,11)
gefrituurde flensjes met gehakt (8 stuks)

€ 4,30

52

Pisang Goreng (2)
gefrituurde bananen beignets (6 stuks)

€ 4,30

53

Mini Loempia’s (2,6,7,9,10,11)
(4 stuks)

€ 5,20

54

Tsing Tao (2,7,10,11)
mini vegetarische loempia’s (8 stuks)

55

Kerry Trigons (2,11)
driekantjes gevuld met vegetarische kerrie (8 stuks)

€ 3,80

56

Siew Mai (2,10,11)
varkenvlees pasteitjes (8 stuks)

€ 3,80

61

Saté Babi (2,4,6,7,11)
saté van varkensvlees (4 stokjes)

€ 5,90

62

Saté Ayam (2,4,6,7,11)
saté van kip (4 stokjes)

€ 5,90

71

Pindasaus (2,4,6,7)

€ 2,10

72

Pikante saus (2,4)

€ 2,10

73

Ketjap saus (2,4,11)

€ 2,10

81

Atjar (bakje)

€ 3,00

91

Kroepoek (klein) (8)

€ 1,00

92

Kroepoek (groot) (8)

€ 3,00

101

Tjap Tjoy (2,6,10,11,13)
roerbak groente

€ 5,30

102

Foe Yong Hai (1,2,4,10,11)
omelet met huisgemaakt tomatensaus

€ 5,30

103

Gado Gado (2,4,6,7)
komkommers, tauge, sla, ei met pindasaus

€ 5,30

151

Kip Kerry (1,2,4,5,9,10,11,14)

€ 7,00

€ 3,80

251

Lembu Bali (6,10,11)
Indonesische runderstoofvlees

252

Szechuan Hot Beef (10,11)
ossenhaas in een Szechuan pittig chilli saus

301

Kung Po Zalm (2,9,10,11)
gebakken zalm in zoetzure pikante Szechuansaus

€ 9,20

302

Roodbaars (1,2,10,11,12)
gebakken roodbaars met zoetzure Thaise chillisaus

€ 8,10

303

Gebakken Gamba’s (1,2,8,10,11)
gepaneerde garnalen (6 stuks) met pikante saus

€ 8,80

351

Witte Rijst

€ 2,30

352

Nasi Goreng (1)

€ 3,00

353

Bami Goreng (1,2,10)

€ 3,00

354

Mifang Goreng (1,2,10,11)

€ 5,90

€ 9,20
€ 11,30

Gerechten in menu’s kunnen niet worden gewijzigd.
501

Nasi Speciaal (2,4,6,7,10,11)
gebraden kip in pikante saus & 1 stokje saté babi

€ 7,80

502

Bami Speciaal (2,4,6,7,10,11)
gebraden kip in pikante saus & 1 stokje saté babi

€ 7,80

511

Nasi Rames Speciaal (2,4,6,7,10,11)
lembu bali, Indische babi ketjap, sayor lodeh,
1 gebraden kip in pikante saus, 1 stokje saté babi

€ 10,60

512

Bami Rames Speciaal (2,4,6,7,10,11)
lembu bali, Indische babi ketjap, sayor lodeh,
1 gebraden kip in pikante saus, 1 stokje saté babi

€ 10,60

521

Koe You Fan
koe loe yok, 2 stokjes saté babi, 1/2 babi pangang
en nasi goreng

€ 13,80

522

Foe You Fan
foe yong hai, 2 stokjes saté babi, 1/2 babi pangang
en nasi goreng

€ 13,80

523

Tjoy You Fan
tjap tjoy, 2 stokjes saté babi, 1/2 babi pangang
en nasi goreng

€ 13,80

531

Koe You Min
koe loe yok, 2 stokjes saté babi, 1/2 babi pangang
en bami goreng

€ 13,80

152

Kip Bali (2,4,6,7,10,11)
kip met knoflooksaus

€ 7,00

153

Kip in zoetzure ananassaus (9,10,11)

€ 7,00

154

Kip met pikante saus (1,2,4,10,11)

€ 7,00

155

Kip met ketjap saus (2,4,10,11)

€ 7,00

156

Gebraden kip met ketjap saus (2,4,10,11)

€ 7,00

161

Kai Ting (9,10,11)
kip met groente en cashewnoten in een droog licht pikante
chilli saus

€ 7,50

532

Foe You Min
foe yong hai, 2 stokjes saté babi, 1/2 babi pangang
en bami goreng

€ 13,80

162

Kip Siam (2,10,11)
kip in een soya-ketjap marinade met gember en Spaanse
peper

€ 7,50

533

Tjoy You Min
tjap tjoy, 2 stokjes saté babi, 1/2 babi pangang
en bami goreng

€ 13,80

163

Kung Po Kai (2,9,10,11)
kip in zoetzure pikante Szechuansaus met cashewnoten
en groente

€ 7,50

551

€ 24,30

164

Sambal Ayam Udang (8,10,11)
kip in Indonesische sambalsaus met garnaaltjes

Kota Radja Speciaal (4 personen)
foe you hai / babi pangang / koe loe yok / 4 stokjes saté babi
(excl. witte rijst, nasi -, bami- of miefang goreng)

€ 7,70

181

Peking Eend (2,9,10,11)

561

Rijsttafel (6 personen)
foe you hai / babi pangang / koe loe yok / tjap tjoy /
gebakken gamba’s / kai ting
(excl. witte rijst, nasi-, bami- of miefang goreng)

€ 37,80

201

Babi Pangang (2,4,11)

€ 8,10

202

Babi Pangang Ketjap (2,4,11)
met ketjap saus

€ 8,10

203

Babi Pangang Spek (2,4,11)
geroosterde varken buikspek met pikante saus

€ 8,10

204

Gehaktballetjes (2,9)

€ 8,10

205

Koe Loe Yok (2,9,10,11)
gepaneerde varkensvlees balletjes in een zoetzure
gembersaus met vruchtjes

€ 8,10

206

Spareribs (2,10,11)

€ 8,10

211

Varkensvlees met pikantesaus (2,4)

€ 8,50

212

Varkensvlees met champignons (10,11)

€ 8,50

221

Tsha Sew (2,4,10,11)
geroosterde varkensvlees met pikante saus

€ 9,20

222

King Do Yok (9,10,11)
licht gepaneerde varkensvlees in een zoetzure ananassaus

€ 9,20

Yok Ting (9,10,11)
varkensvlees met groente en cashewnoten in een droog licht
pikante chilisaus

Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw
voedselallergie - voedselintolerantie.
Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken
nooit 100% uit te sluiten.

Per 2016 zijn we door de overheid
verplicht om €0,10 cent per plastic tasjes

€ 10,20

aan u door te berekenen

januari 2019

223

€ 13,50

