
Chinees specialiteiten restaurant

Eet smakelijk!
MENUKAART



Indische rijsttafel
v.a. 2 personen

Atjar, Katjang (pinda’s), Sate, ajam pangang,
Sambal Daging smoor (2 soorten pittig gemarineerd rundvlees),

Gado gado, Pisang Goreng, gekruide koolgroenten, 
Sambal boontjes.

Nasi, Bami of rijst naar keuze

Chinese rijsttafel (2 gangen)
v.a. 2 personen

Mini Loempia’s met zoetzure saus

Babi Pangang, Foe Yong Hai, Tjap Tjoi, Koe Loe Kai,
Gebakken Garnalen.

Nasi, Bami of rijst naar keuze

Chinees-Indische rijsttafel (2 gangen)
v.a. 4 personen

Pansit Goreng en kerrie kok

Koe loe kai, Babi pangang, Foe yong hai, gebakken Garnalen,  
Gado gado, Katjang (pinda’s), Sate ajam, Atjar,

Daging sambal Smoor (2 soorten pittig gemarineerd rundvlees), 
Pisang goreng gebakken banaan, Ajam pangang,

Sambal boontjes.

Nasi, Bami of rijst naar keuze.



Menu Dynasty Exceptioneel (5 gangen)
v.a. 2 personen

Wan tan soep
Gehakt verpakt in luchtige deeg in bouillon

Ti pan ossenhaas saté
Heerlijke ossenhaas saté met een bijzondere pindasaus

Plateau mix van 3 soorten vlees
Geroosterde Peking eend, geroosterd Tja Siu en gebakken spek

Ti pan gesneden ossenhaas in zwarte sojabonen saus
Kantonese Koe loe yuk met verse ananas

Nasi, bami of witte rijs naar keuze

Verrassingsdessert

Szechuan rijsttafel (3 gangen)
v.a. 2 personen

Tjar Tjoi soep
Soep met pittige groenten, vlees en kruiden

Gyoza
Heerlijk gebakken flensjes met fijngehakte kipfilet

Ti pan krokante kip met Maleisië saus
Ossenhaas met pittig gesneden Tjar tjoi groenten

Varkensvlees met groente a la Szechuan

Nasi, bami of witte rijs naar keuze



De kleine Kantonese rijsttafel (2 gangen)
v.a. 2 personen

Gebakken Pansit goreng met zoetzure saus

Kipblokjes in groenten en cashewnoten met Gon bao saus
Ti pan Tja Siu (Geroosterd varkensvlees in zoet pittige chillisaus)

Kantonese Koe Loe Yuk met verse ananas

Nasi, bami of witte rijs naar keuze

De grote Kantonese rijsttafel (3 gangen)
v.a. 4 personen

Wan tan soep
Soep met pittige groenten, vlees en kruiden

Mix van Chinese hapjes
Mini loempia’s, Kam loe wan tan en dumplings (flensjes met fijn vlees)

Kantonese Koe Loe Yuk met verse ananas
Kipblokjes in groenten en cashewnoten met Gon bao saus

Tja Siu (originele babi pangang - geroosterd varkensvlees)
Ti pan gepelde Chinese garnalen met pittige Maleisië saus

Ti pan gesneden ossenhaas in zwarte sojabonen saus

Gestoomde Nasi Yang Chow in lotusblad

Geen keuze kunnen maken? Laat u dan eens verrassen door onze chefkok!

Verrassingsmenu’s Golden Dynasty
v.a. 2 personen

Keuze uit een 3 gangen menu, een 4 gangen menu óf 
een 5 gangen menu 

Bij het 5 gangen menu is de laatste gang een dessert



Chinese bouillon fondue
op reservering v.a. 2 personen

Deze exclusieve Chinese bouillon fondue is wereldbekend 
onder de Japanse naam SUKIAKI. Er wordt bij u aan tafel een 

fondue pot neergezet met 2 verschillende bouillons. 
Een milde en de ander is lekker pittig gekruid.

Een zeer uitgebreide schaal wordt geserveerd met o.a.
ossenhaas, varkensvlees, kipfilet, visfilet, Chinese garnalen, 
visballetjes, Surimikrab, groenten, vermicelli, oestersaus en 

chillisaus.

Nasi, Bami of rijst naar keuze.

SOEPEN

1. Kippensoep

2. Tomatensoep (gebonden)

3. Haaivinnensoep

4. Kippensoep met champignons

5. Kippensoep met Chinese champignons

6. Szechuan soep (pittig gekruide soep met een scheutje Chinese azijn)

7. Tjar tjoi soep (soep met pittige tjar tjoi groenten)

8. Wan tan soep (licht gehakt verpakt in luchtig deeg)

9. Soi Kau soep (garnalen verpakt in luchtig deeg)



VOORGERECHTEN

10. Kroepoek

11. Garnalen cocktail

12. Kerrie driekhoekjes

13. Chinese mini loempia’s (met zoetzure saus)

14. Kam loe Wan tan (Chinese pansit goreng met een zoetzure saus)

15. Gebakken banaan (2 stuks)

16. Saté (2 stuks kipsaté met pindasaus)

ASIAN BITES / SPECIAAL AANBEVOLEN VOORGERECHTEN

17. Gebakken Siu Mai (3 stuks krokant gebakken vleesgehaktballetjes)

18. gyoza (3 stuks gevulde flensjes met een farce van fijn kippenvlees)

19. Gebakken garnalen (3 stuks met zoetzure saus)

20. Pikant gebakken garnalen (3 stuks in een mix van pittige kruiden en        
        groenten)

21. Ti Pan ossenhaassaté (2 heerlijke ossenhaassaté met een bijzondere    
       pindasaus, geserveerd op een gloeiend hete plaat)

22. Peking eend in pannenkoeken voor 2 personen 
      (Stukjes geroosterde Peking eend met 3 pannenkoekjes p.p. en
        Hoi sin saus, lente-uitjes en komkommerstrips.

24. Geroosterd delicatesse plateau voor 2 personen
      (Peking eend, geroosterd Chinese babi pangang en krokant speenvarken)

25. Dim sum plateau voor 2 personen 
      (Mix van krokant gebakken Chinese hapjes, met diverse sausjes)



TI PAN SPECIALITEITEN

Dit speciaal bereide Kantonese gerecht, wordt geserveerd op 
een gloeiend hete ijzeren plateau en is wereldbekend onder 

de Japanse naam TEPPAN-YAKI.

Ti pan Siu is een oude Oosterse bereidingsvorm, die de 
gerechen werkelijk spetter-vers en bijzonder geurig op uw tafel 

serveert.

26. Ti pan gesneden ossenhaas in zwarte sojabonen saus

27. Ti pan gesneden ossenhaas a la Maleisië (lekker pittig gekruid)

28. Ti pan gesneden ossenhaas in ketjapsaus

29. Ti pan gesneden ossenhaas met Chinese seizoensgroenten

30. Ti pan haasbiefstuk met zwarte pepersaus

31. Ti pan Babi pangang in rode zoete pikante saus

32. Ti pan Babi pangang in ketjapsaus

33. Ti pan Tja Siu (geroosterd varkensvlees in een zoet pittige chillisaus)

34. Ti pan Hoi Sin Tja Siu, Tja Siu blokjes (geroosterd varkensvlees in 
       een zoet aromatische saus en diverse groente)

35. Ti pan krokant gebakken Peking eend a la Orange (zoet & fris)

36. Ti pan krokant gebakken Peking eend in zwarte 
      sojabonensaus

37. Ti pan krokant gebakken Peking eend in Maleisië saus

38. Ti pan krokant gebakken Peking eend in kerriesaus



TI PAN SPECIALITEITEN

39. Ti pan gesneden ossenhaas in ketjapsaus

40. Ti pan gesneden ossenhaas a la Maleisië (lekker pittig gekruid)

41. Ti pan gepelde Chinese garnalen in zwarte sojabonen saus

42. Ti pan combinatie kip, ossenhaas en garnalen in Maleisië 
      saus

43. Ti pan tongfilet met zoetzure saus

44. Ti pan tongfilet met X.O. saus (romige cocktailsaus met een 
        scheutje alcohol)

45. Ti pan tonfilet a la Maleisië (lekker pittig gekruid)

ONZE SPECIALITEITEN

46. Kipfilet a la Szechuan (een pikant gerechtje)

47. Kipblokjes met groente en verse ananas (in een zoetzure saus)

48. Ti pan kipfilet in zoete ketjapsaus

49. Ti pan kipfilet a la Maleisië

50. Ti pan kipfilet in zwarte bonen saus

51. Tieuw Yim Kai (licht gepaneerde kip in geurige pikante kruiden en 
       diverse groenten)

52. Gon Bao Kai a la Maleisië (kipblokjes met cashewnoten in 
       aromatische zoet-pittige saus)



ONZE SPECIALITEITEN

53. Tja Siu (zoet geroosterd varkensvlees)

54. Kantonese Koe Loe Yuk in groenten en verse ananas

55. Ti pan varkensvlees a la Maleisië

56. Ti pan varkensvlees in zwarte sojabonen saus

57. Gesneden ossenhaas met pikante Tjar Tjoi groenten

58. Geroosterde Peking eend

SEAFOOD SPECIALITEITEN

60. Kipfilet a la Szechuan (een pikant gerechtje)

61. Ti pan gepelde Chinese garnalen (met Chinese seizoensgroenten)

62. Gon Bao Ha (gepelde garnalen met cashewnoten in zoetpittige saus)

64. Ti pan Kon Siu Ming Ha (gepelde gamba’s, licht gepaneerd en 
       gewokt in zoetpittige saus)

65. Tieuw Yim Ha (gepelde gamba’s, licht gepaneerd en gewokt in een 
       mix van pikante kruiden)

66. Kreeft in oma stijl (volgens oud Chinees recept bereidt, gewokt met 
        verse gember en lente uitjes)



COMBINATIE GERECHTEN

67. Foe Yuk Fang
Foe Yon Hai, Babi pangang, Saté in pindasaus, Nasi of Bami

68. Ko Yuk Fang
Koe Loe Kai, Babi pangang, Saté in pindasaus, Nasi of Bami

69. Tjap Yuk Fang
Tjap Tjoi, Babi pangang, Saté in pindasaus, Nasi of Bami

70. Ko Yuk Fang
Koe Loe Kai, Babi pangang, Saté in pindasaus, Nasi of Bami

71. Ha Yuk Fang
Gebakken garnalen, Babi pangang, Saté in pindasaus, Nasi of 
Bami

72. Nasi of Bami Golden Dynasty
Babi pangang, Gebraden kip, Koe Loe Kai, Gebakken garnalen

73. Si Yea Fang
Geroosterde Peking eend, Tja Siu en krokant gebakken spek 
met zoetpikante saus 

74. Nasi of Bami Rames

KINDERMENU’S

Franse frites, mayonaise, 2 kipsaté met pindasaus
en een heerlijk ijsje na.

Nasi of bami, 2 kipsaté met pindasaus
en een heerlijk ijsje na.

Frikandellen, spiegel eitje, Franse frites met mayonaise 
en een heerlijk ijsje na.



SENIOREN MENU (VOORDEEL VOOR 65+ERS)

75. Nasi of bami Goreng met saté in pindasaus

76. Nasi of bami Goreng Speciaal met Bani pangang en saté in 
      pindasaus

77. Nasi of bami Goreng met gefileerde kip en groenten

77. Nasi of bami Goreng met ossenhaas en groenten

77. Nasi of bami Goreng met gepelde Chinese garnalen en 
      groenten

VEGETARISCHE GERECHTEN

80. Tji Tjap Tjoi (diverse groenten)

81. Tji Foe Yon Hai (eieromelet met tomatensaus)

82. Gon Bao Ta Hoe (Ta Hoe zoet pittig, groenten en cashewnoten)

KLASSIEKERS

83. Babi pangang

84. Babi pangang in ketjapsaus

85. Babi pangang in satésaus

86. Koe Loe Kai (kippenballetjes in deeg met zoetzure saus)

87. Foe Yon Hai

88. Tjap Tjoi

89. Kip Kerrie

90. Ajam pangang

92. Babi pangang spek  (krokant gebakken spek)


