
Exclusieve visgerechten (à la carte)
Deze drie gerechten vallen niet binnen het keuzemenu

Tarbot Yu €20,00

Gebakken tarbot met verse gember en bosuitjes

Sam Man Yu €20,00

Gebakken zalm met zwarte bonensaus

Long Ha Dagprijs
Hele kreeft (500-600 gram) met saus naar keuze 
(één dag van tevoren bestellen)

Wanton Tong €7,50

Gevulde flensjes in bouillon  ( vegetarisch mogelijk)

Ap Tong €7,50

Bouillon getrokken van pekingeend

Dim Sum €12,50

Diverse gestoomde en gefrituurde Kantonese hapjes

Ap Pee €15,00

Wereldberoemde pekingeend, 6 flensjes 
(te bestellen vanaf 2 personen)

Yeun Pah €12,50

Lamsrack met donkere sojasaus

Lychee Ha €12,50

Garnalen met zoetzure saus en lychee

Bo Lo Kai €15,00

Kipfilet geserveerd in zoetzure ananassaus 

Tausie Yuk €15,00

Varkenshaas met zwarte bonensaus

Sacha Ngau €17,50

Ossenhaas met sacha saus

Yu Heung Yu €17,50

Gebakken tongfilet met pittige gembersaus

Tai Ha €17,50

Gamba’s in tomatensaus

Ho Tau €13,50

Garnalen of kipblokjes met geroerbakte peultjes 
( vegetarisch mogelijk)

Ngau Yuk €13,50

Pittig en zoete ossenhaaspuntjes

Chi Yim Kai €13,50

Hartige kipfilet met vijf hemelse kruiden

Siew Ap €15,50

Geroosterde pekingeend met Hoisin saus

Tofu Sie €13,50

Tofu met licht pittige saus ( vegetarisch)

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Tussengerechten

Sie Tjoy* €10,00

Geroerbakte seizoensgroenten

Chow Fan* €3,00

Kantonees gebakken rijst

Deze bijgerechten zijn inclusief bij het 3- of 4- 
gangen keuzemenu

3-gangen keuzemenu €35,00 per couvert
4-gangen keuzemenu €42,50 per couvert

Alle gerechten zijn los te bestellen. De prijzen 
staan achter de gerechten.

Menukaart

Tropical  €8,50

Mango sorbetijs met aardbeien roomijs en slagroom

East €8,50

Sherbet groene thee ijs met vanille roomijs en slagroom

Nagerechten



Ying Yang €7,50

Twee bolletjes vanille roomijs geserveerd met warme 
chocoladesaus en slagroom

Hong Kong €7,50

Mango sorbetijs met sherbet groene thee ijs en 
slagroom

Guangzhou €8,50

Een combinatie van de smaken vanille, aardbei en 
chocolade roomijs en slagroom

Dragon €8,50

Longeurijs van chocolade biscuit met marmer van 
witte en pure chocolade mousse geserveerd met 
vanille roomijs en slagroom

Shenzhen €8,50

Kokosnoot roomijs en chocolade roomijs met geraspte 
kokos en slagroom

Kinderijs €4,00

Bolletje ijs naar keuze met spikkels en slagroom

Optioneel Per item €1,50

Bakje warme chocoladesaus
Bakje advocaat

Warme dranken
Koffie €3,00

Cappuccino €3,25

Koffie verkeerd €3,50

Espresso €3,00

Dubbele espresso €4,50

Thee (diverse smaken) €3,00

Verse gember thee met citroen €3,50

Verse muntthee €3,50

Chinees potje thee €3,00

Likeuren
Amaretto DiSaranno €6,00

Baileys €6,00

Cointreau €6,00

Cuarenta Y Tres (licor 43) €6,00

Dom Bénédictine €6,00

Drambuie €6,00

Grand Marnier €6,00

Tia Maria €6,00

Cognac
Courvoisier €8,00

Remy Martin VSOP €8,00

Remy Martin XO €25,00

Whisky
Jameson €6,00

Glenfiddich €6,00

The Famous Grouse €6,00

Johnnie Walker Red Label €6,00

Johnnie Walker Black Label €8,00
Irish Coffee €8,00

Irish whiskey, basterd suiker, koffie en slagroom

French Coffee €8,00

Grand Marnier, koffie en slagroom

Spanish Coffee €8,00

Tia Maria, koffie en slagroom

Italian Coffee €8,00

Amaretto, koffie en slagroom

Desserts Dranken

Speciale koffies

Eetsmakelijk!


