Soepen
Euro
01 Tomatensoep met kip
Potage tomate au poulet
02 Kippensoep met champignons
Potage au poulet et champignons
03 Kippenleversoep
Potage de foie de volaille
04 Vogelnestjesoep
Crème de nid d’hirondelles
05 Zure-pikantesoep
Potage aigre-piquant
06 Wan-Tan soep (chinese raviolis)
Potage Wan Tan (aux raviolis chinois)
07 Haaienvinnensoep
Crème d’ailerons de requin
08 Zeevruchten soep
Potage aux fruits de mer
09 Kreeftensoep
Bisque de homard
10 Noedelssoep met eend
Potage aux nouilles et canard
11 Thaï kruidenbouillon met gambas
Bouillon thaï aux légumes et gambas
11A Chinese vegetarische noedelsoep
Potage chinoise végétarien
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5.50
5.50
6.00
6.00
6.00
7.50
7.50
7.50
7.50
9.00
9.00
7.50

Voorgerechten
Euro
12 Vegetarische loempia
Loempia végétarien

7.00

13 Loempia met kip
Loempia au poulet

7.00

14 Loempia met krab
Loempia au crabe

8.00

15 Mini loempia’s (6 stuks)
Mini-loempias

7.00

15A Curry driehoek (5 stuks)
Triangle curry

7.00

15B Gefrituurde inktvisringen
Anneaux de calamars frits

7.00

16 Vietnamese loempia’s (4 stuks)
Nems

8.50

17 Kippensaté
Brochettes de poulet rissolées

8.00

18 Garnalensaté
Brochettes de langoustines

12.00

19 Gelakte varkensribbetjes
Bouts de côtes de porc laquées

10.00

20 Kik kerbilletjes met look en boter
Cuisses de grenouilles sauce beurre à l’ail

12.00
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Voorgerechten
Euro
21 Scampis met look en ajuinen
Scampis sauce à l’ail et oignons

12.00

22 Gegrilde gambas met look boter
Gambas grillés sauce beurre à l’ail

14.00

23 Gegrilde gambas met Gon Bao saus
Gambas grillés sauce Gon Bao

14.00

24 Sint Jacobsvruchten met look en boter
Coquilles St Jacques sauce beurre à l’ail

14.00

25 Sint Jacobsvruchten in garnalen roomsaus
Coquilles St Jacques sauce crème de crevettes

14.00

26 Sieuw Mai (gestoomde vleespasteitjes) (5 stuks)
Shao Mai (bouchées de porc à la vapeur)

10.00

27 Ha Kauw (gestoomde garnalenraviolis) (5 stuks)
Ha Kao (raviolis aux scampis à la vapeur)

10.00

28 Gemengde Dim Sum (gestoomde mix raviolis - 5 stuks)
Assortiment de Dim Sum

10.00

29 Little China schotel fijne hapjes (voor 2 pers)
Délicatesses “Spécialité Little China“

20.00

(kippensate, gefrituurde inktvisringen, vleespasteitje, currydriehoek , mini loempia)
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Onze Specialiteiten
hoofdgerechten : inclusief gebak ken rijst

30 Gefrituurde vis met zoetzure saus (pagasius)
Poisson en beignet sauce aigre-douce
30A Vis met vijf geparfumeerde kruiden (pagasius)
Poisson avec cinq herbes parfumées
31 Zeetong met lookbotersaus
Sole sauce beurre à l’ail
32 Zeetong met champignonsaus
Sole sauce champignons
33 Tongfilet met lookbotersaus
Filet de sole sauce beurre à l’ail
34 Sam Kwak (ambachtelijk gerecht van onze Chef kok )

Euro
17.00
17.00
30.00
30.00
24.00
24.00

opgerolde visfilet gestoomd in roomsaus van garnaal, krab met Whisky

Sam Kwak (plat artisanal de notre Chef)

roulades de filet de poisson sauce crème de crevettes, crabe au Whisky

34A Sam Kwak met thaise currysaus

opgerolde visfilet gestoomd met licht pikante thaise currysaus

35
36
37
37A
38
39
40

24.00

Sam Kwak sauce curry thai
Gestoomde heilboutfilet met pijpajuin op kantonese wijze 24.00
Filet de flétan aux oignons de printemps “Façon Cantonnaise”
Heilbot met chinese champignons (Teppan)
24.00
Flétan aux champignons chinois (Teppan)
Gestoomde zalm met curryroomsaus
22.00
Saumon à la vapeur sauce curry crème
Gestoomde zalm met mongoolse chilisaus
22.00
Saumon à la vapeur sauce chili mongolèse
Lamsvlees met groenten (Teppan)
20.00
Agneau aux légumes (Teppan)
Lamskroon met ajuin en champignons (Teppan)
25.00
Couronne d’agneau aux oignons et champignons (Teppan)
Lamskroon met zwartebonensaus (Teppan)
25.00
Couronne d’agneau sauce haricots noirs (Teppan)
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Zeevruchten
Euro
41 Inktvis met currysaus
Calamars sauce curry

18.00

42 Inktvis met zwarte bonensaus (Teppan)
Calamars sauce haricots noirs (Teppan)

18.00

43 Inktvis met Gon Bao saus (Teppan)
Calamars sauce Gon Bao (Teppan)

18.00

44 Sint Jacobsvruchten met looksaus
Coquilles St Jacques sauce à l’ail

24.00

44A Sint Jacobsvruchten met thaise currysaus
Coquilles St Jacques sauce curry thai

24.00

45 Sint Jacobsvruchten met groenten in vogelnest
Coquilles St Jacques aux légumes en nid d’oiseau

24.00

46 Sint Jacobsvruchten in een roomsaus van garnaal, krab 24.00
met Scotch Whisky
Coquilles St Jacques sauce crème crevettes et crabe au whisky
47 Zeevruchten met groenten in currysaus (Teppan)
Fruits de mère aux légumes sauce curry (Teppan)

22.00

47A Zeevruchten met groenten met mongoolse chilisaus (Teppan) 22.00
Fruits de mère aux légumes sauce chili mongolèse (Teppan)
48 Kik kerbilletjes met lookboter (Teppan)
Cuisses de grenouilles sauce à l(ail (Teppan)

20.00

49 Kik kerbilletjes met zwarte bonensaus (Teppan)
Cuisses de grenouilles sauce haricots noirs (Teppan)

20.00
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Kreeft
Euro
50 Verse kreeft met Gon Bao saus
Homard frais sauce Gon Bao

40.00

51 Verse kreeft met curryroomsaus
Homard frais sauce curry crème

40.00

52 Verse kreeft met vijf geparfumeerde kruiden
Homard frais aux fines herbes

40.00

53 Verse kreeft met gember en ajuinen
Homard frais aux oignons et gingembre

40.00

54 Verse kreeft op wijze van “Little China” saus
Homard frais sauce “Little China”

40.00

Alle gerechten worden geserveerd met Nasigoreng.
Kan ook , mits supplement, geserveerd worden
met gebak ken Bamigoreng (+ 3,00- Euro) of
met gebak ken Mihoen (+ 3,50- Euro)
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Scampis
Euro
55 Gefrituurde scampis met zoetzuresaus
Scampis en beignet sauce aigre-douce
56 Scampis met currysaus
Scampis sauce curry
57 Scampis met verse ananas in zoetzure saus
Scampis sautés aux ananas frais sauce aigre-douce
58 Scampis op wijze van “Little China” (Teppan)
Scampis Façon “Little China” (Teppan)
59 Scampis met zwartebonensaus (Teppan)
Scampis sauce haricots noirs (Teppan)
60 Scampis met Gon Bao saus (Teppan)
Scampis sauce Gon Bao (Teppan)
61 Scampis in z’n Malaysie (Teppan)
Scampis “Façon malaisienne” (Teppan)
62 Scampis met lookboter en groenten (Teppan)
Scampis sauce beurre à l’ail et légumes (Teppan)
63 Scampis met barbecue saus (Teppan)
Scampis sauce barbecue (Teppan)
64 Scampis op Thaïse Tom Yam saus
Scampis sauce Thaï Tom Yam
65 Gegrilde gambas met lookboter (Teppan)
Gambas grillés sauce beurre à l’ail (Teppan)
66 Gegrilde gambas met vijf geparfumeerde kruiden
Gambas grillés avec cinq herbes parfumées
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21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
24.00
24.00

Pekingeend
Euro
67 Pekingeend met pannekoek jes
Canard de Pékin avec crêpes

23.00

68 Pekingeend met sinaasappels
Canard de Pékin à l’orange

21.00

69 Pekingeend met verse ananas in zoetzure saus
Canard de Pékin aux ananas frais sauce aigre-douce

21.00

70 Pekingeend met chinese champignons
Canard de Pékin aux champignons chinois

21.00

71 Pekingeend in z’n malaisie (Teppan)
Canard de Pékin à la malaisienne (Teppan)

21.00

71A Pekingeend met mongoolse chilisaus (Teppan)
Canard de Pékin sauce chili mongolèse (Teppan)

21.00

72 Pekingeend met Gon Bao saus (Teppan)
Canard de Pékin sauce Gon Bao (Teppan)

21.00

73 Pekingeend met barbecue saus (Teppan)
Canard de Pékin sauce barbecue (Teppan)

21.00

74 Pekingeend met zwartebonensaus (Teppan)
Canard de Pékin sauce haricots noirs (Teppan)

21.00
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Kippengerechten
75 Gefrituurde kippenbolletjes in zoetzure saus
Beignets de dés de poulet sauce aigre-douce
76 Kippenblok jes met curry saus
Dés de poulet sauce curry
77 Kippenblok jes met verse ananas in zoetzure saus
Dés de poulet aux ananas frais sauce aigre-douce
78 Kippenblok jes op wijze van “Little China” (Teppan)
Dés de poulet Façon “Little China” (Teppan)
79 Kippen blok jes met Gon Bao saus (Teppan)
Dés de poulet sauce Gon Bao (Teppan)
80 Kippenblok jes met zwartebonensaus (Teppan)
Dés de poulet sauce haricots noirs (Teppan)
81 Kippenblok jes in z’n malaisie (Teppan)
Dés de poulet “Façon malaisienne” (Teppan)
81A Kippenblok jes met mongoolse chilisaus (Teppan)
Dés de poulet sauce chili mongolèse (Teppan)
82 Kippenblok jes met knoflook (Teppan)
Dés de poulet à l’ail (Teppan)
83 Gebraden kip met curry saus
Poulet rôti sauce curry
84 Gebraden kip met Gon Bao saus (Teppan)
Poulet rôti sauce Gon Bao (Teppan)
85 Gebraden kip in z’n malaisie (Teppan)
Poulet rôti “Façon malaisienne” (Teppan)
85A Gebraden kip met mongoolse chilisaus (Teppan)
Poulet rôti sauce chili mongolèse (Teppan)
86 Gebraden kip met barbecue saus (Teppan)
Poulet rôti sauce barbecue (Teppan)
87 Gebraden kip met balisaus
Poulet rôti sauce Bali
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Euro
16.50
16.50
16.50
16.50
16.50
16.50
16.50
16.50
16.50
17.50
17.50
17.50
17.50
17.50
17.50

Varkensvlees
Euro
88 Gefrituurde varkensbolletjes in zoetzure saus
Beignets de dés de porc sauce aigre-douce

17.00

89 Babipangang
Babi pangang

17.00

90 Babipangang met Gon Bao saus
Babi pangang sauce Gon Bao

17.00

91 Varkensvlees met currysaus
Porc sauce curry

17.00

92 Varkensvlees met zwartebonensaus (Teppan)
Porc sauce haricots noirs (Teppan)

17.00

93 Varkensvlees met Gon Bao saus (Teppan)
Porc sauce Gon Bao (Teppan)

17.00

94 Varkensvlees op wijze van “Little China” (Teppan)
Porc Façon “Little China” (Teppan)

17.00

95 Varkensribbetjes met zoetzure saus
Bouts de côtes de porc sauce aigre-douce

18.00

96 Varkensribbetjes op wijze van “Little China”
Bouts de côtes de porc Façon “Little China”

18.00

97 Varkensribbetjes met lookboter
Bouts de côtes de porc sauce beurre à l’ail

18.00

98 Varkensribbetjes met Bali saus
Bouts de côtes de porc sauce Bali

18.00
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Rundvlees
Euro
99 Rundvlees in boter en champignons met frietjes
Bœuf sauce au beurre et champignons avec frites

18.00

100 Rundvlees met currysaus
Bœuf sauce curry

18.00

101 Rundvlees met zwartebonensaus (Teppan)
Boeuf sauce haricots noirs (Teppan)

18.00

102 Rundvlees met Gon Bao saus (Teppan)
Boeuf sauce Gon Bao (Teppan)

18.00

103 Rundvlees in z’n malaisie (Teppan)
Boeuf “Façon malaisienne“ (Teppan)

18.00

104 Rundvlees op mongoolse chilisaus (Teppan)
Boeuf sauce chili mongolienne (Teppan)

18.00

105 Gemengde vlees en scampis met groenten (Teppan)
20.00
Assortiment de viandes et langoustines avec légumes (Teppan)
105A Gemengde vlees en scampis met currysaus (Teppan)
20.00
Assortiment de viandes et langoustines sauce curry (Teppan)
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Chop Choy (soyascheuten)
Euro
106 Vegetarische Chop Choy
Chop Choy végétarien

15.00

107 Ma po Tofu
Fromage chinois Ma Po

16.00

108 Chop Choy met kip
Chop Choy au poulet

16.00

109 Chop Choy met varkensvlees
Chop Choy au porc

16.00

110 Chop Choy met rundvlees
Chop Choy au bœuf

16.00

111 Chop Choy met scampis
Chop Choy aux scampis

20.00

112 Chop Choy met drie heerlijkheden
(kip, rundvlees, scampis)
Chop Choy aux trois trésors
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20.00

Nasigoreng (gebakken rijst)
113 Vegetarische nasigoreng
Riz végétarien
114 Nasigoreng met kip
Riz au poulet
115 Nasigoreng met varkensvlees
Riz au porc
116 Nasigoreng met rundvlees
Riz au boeuf
117 Nasigoreng met scampis
Riz aux scampis
118 Nasigoreng met drie heerlijkheden (kip, rundvlees en scampis)
Riz aux trois trésors (poulet, boeuf et scampis)

Euro
14.00
16.00
16.00
16.00
20.00
20.00

Bamigoreng (gebakken platte noedels)
119 Vegetarische bamigoreng
Nouilles végétariennes
120 Bamigoreng met kip
Nouilles au poulet
121 Bamigoreng met varkensvlees
Nouilles au porc
122 Bamigoreng met rundvlees
Nouilles au boeuf
123 Bamigoreng met scampis
Nouilles aux scampis
124 Bamigoreng met drie heerlijkheden (kip, rundvlees en scampis)
Nouilles aux trois trésors (poulet, boeuf et scampis)
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14.00
16.00
16.00
16.00
20.00
20.00

Mihoen (Rijstvermicelli)
Euro
125 Vegetarische mihoen
Vermicelles de riz végétariens

15.00

126 Mihoen met kip
Vermicelles de riz au poulet

17.00

127 Mihoen met scampis
Vermicelles de riz aux scampis

20.00

128 Mihoen met drie heerlijkheden (kip, rundvlees en scampis)
Vermicelles de riz aux trois trésors (poulet, boeuf et scampis)

20.00

Chinese Stoofpot
133 Stoofpot met vegetarische groenten
Pot au feu aux légumes

17.00

134 Stoofpot met lamsvlees in pikante saus
Pot au feu d’agneau sauce piquante

20.00

135 Stoofpot met kippenblok jes in Tom Yam saus
Pot au feu de poulet sauce Tom Yam

17.50

136 Stoofpot met scampis
Pot au feu de scampis

21.00

137 Stoofpot met zeevruchten
Pot au feu de fruits de mer

22.00

138 Stoofpot met vleessoorten en scampis
Pot au feu de viandes variées et scampis

20.00
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Menu A

21.00 Euro
39.00 Euro (All-in)

* Tomatensoep of Kippensoep
* Loempia met kip
* Schotel naar keuze :
- Bamigoreng met kip
- Chop Choy met kip
- Gefrituurde kippenbolletjes in zoetzure saus
- Kippenblok jes met currysaus
* Koffie of chinese thee (niet cumuleerbaar)
---------------------------------------------------------

Menu B

25.00 Euro
43.00 Euro (All-in)

* Tomatensoep of kippensoep
* Kippensaté
* Schotel naar keuze :
- Babi Pangang
- Rundsvlees op mongoolse chilisaus (Teppan)
- Pekingeend met verse ananas
- Scampis op wijze van Little China (Teppan)
* Koffie of chinese thee (niet cumuleerbaar)
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Pikante Rijsttafel
26.00 Euro
43.00 Euro (All-in)

(Prijs per persoon – Minimum 2 personen)

* Pikante soep
* Kippensaté
* Rijsttafel :
- Kippenblok jes in z’n Maleisie
- Scampis met Tom Yam saus
- Babi Pangang
* Koffie of chinese thee (niet cumuleerbaar)
---------------------------------------------------------

Rijsttafel “Little China”
35.00 Euro
47.00 Euro (All-in)

(Prijs per persoon – Minimum 2 personen)

* Apéritief lychee
* Kreeftensoep
* Gegrilde gamba’s met lookboter
* Rijsttafel :
- Pekingeend in z’n maleisie (Teppan)
- Kippenblok jes op wijze van “Little China”
- Kik kerbilletjes met vijf kruiden
* Dame Blanche of lychee fruit
* Koffie of chinese thee
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Zeevruchten Rijsttafel
50.00 Euro
65.00 Euro (All-in)

(Prijs per persoon – Minimum 2 personen)

*Aperitief Cava
* Zeevruchten soep
* Kik kerbilletjes in lookbotersaus
* Citroensorbet
* Rijsttafel :
- Verse kreeft met vijf geparfumeerde kruiden
- St-Jacobsvruchten in vogelnest
- Gegrilde gambas in lookbotersaus (Teppan)
* Irish Koffee

Extra vanaf 3 personen : Gefrituurde vis in zoetzure saus
Extra vanaf 4 personen : Sam Kwak
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Familie Rijsttafel
32.00 Euro
47.00 Euro (All-in)

(Prijs per persoon – Minimum 2 personen)

* Tomatensoep
* Gevarieerd dim sum in schip
* Rijsttafel :
- Gefrituurde kippenbolletjes in zoetzure saus
- Stoofpot met scampis
* Dame Blanche of lychees fruit
* Koffie of chinese thee
Extra vanaf 3 personen : Pekingeend met Gon Bao saus (Teppan)
Extra vanaf 4 personen : Babi pangang
Extra vanaf 5 personen : Rundvlees met Mongoolse saus (Teppan)
Extra vanaf 6 personen : Stoofpot met lamsvlees in pikante saus

Kindermenu

15.00 Euro

(Tot 12 jaar)

* Tomatensoep
* Schotel naar keuze :
- Gefrituurde kippenbolletjes in zoetzure saus
- Bamigoreng met kip
- Nasigoreng met kip
- Kippensaté met rijst
* Kinderijs
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Gastronomische Rijsttafel
40.00 Euro
52.00 Euro (All-in)

(Prijs per persoon – Minimum 2 personen)

* Aperitief Maison
* Haaienvinnensoep
* Gegrilde gambas in lookbotersaus
* Rijsttafel :
- Gefrituurde kippenbolletjes in zoetzure saus
- Pekingeend met sinaasappel
- Rundvlees op mongoolse chili saus (Teppan)
- Vis met 5 geparfumeerde kruiden
- Sint Jacobsvruchten met oestersaus
* Dame Blanche of lychee fruit
* Koffie of Chinese thee

All-in menu
1x Aperitief naar keuze
(4.00 Euro supplement voor champagne, Hendrick’s gin tonic en cocktails)
Wijnen en frisdrank tijdens de maaltijd
Dessert: lycheefruit of dame blanche
Koffie of thee
(Vraag naar de mogelijkheden.)
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Chinese Fondue
36.00 Euro
51.00 Euro (All-in)

(Prijs per persoon – Minimum 2 personen)

* Aperitief Lychee
* Mini Loempia’s
* Fondue met :
Kippenvlees, rundvlees, lamsvlees, sint jacobsvruchten,
scampis, gambas, inktvis, chinese kool, …
* Koffie of chinese thee
--------------------------------------------------------Een beetje uitleg over onze sausen :
- Mongoolse Chili saus : bruine pikante Chili
- Gon Bao saus : licht pikant
- Little China saus : zoet-zuur, licht pikant
- Malaisie saus : pittig pikant
- Barbecue saus : zoet pikant
- Bali saus : op basis van gember
- Thaise Tom Yam saus : met citroenblad, licht zuur pikant
•
“drie heerlijkheden” bestaat uit kip, rundvlees en scampi’s
•
u kunt de schotel altijd extra pikant vragen
•
Teppan : gerecht wordt geserveerd op ijzerpan
Tip ! u kan ook bij ons terecht voor een cadeaubon !

Hebt u vragen over allergenen? Stel ze gerust!
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Dagschotel

15.00 Euro

(Van Dinsdag tot en met zaterdag van 11:30 tot 14:30 - niet ‘s avonds en zondag)

* Tomatensoep of kippensoep of loempia of inktvisringen
* 1 Schotel naar keuze :
A) Nasigoreng met kip
B) Bamigoreng met kip
C) Chop Choy met kip
D) Babipangang
E) Kippenblok jes in curry saus
F) Vis met vijf kruiden
G) Gefrituurde kippenbolletjes in zoetzure saus
H) Rundsvlees in Gon Bao saus
I) Vleessoorten en scampis met diverse groenten
J) Babi Gon Bao (krokante varkensvlees)
K ) Gebraden kip in z’n maleisie
L) Chop Choy met scampis
* Dame Blanche of koffie of Chinese thee (niet cumuleerbaar)

Niet veel tijd ? Vraag het ons - wij kunnen u op een half uur bedienen
wificode: yang 8888

