
Sinds 1979

Catering 

Soepen

Voor- en bijgerechten

Nasi gerechten

Mihoen gerechten

1. Kippensoep                                                         
2. Tomatensoep                      
3. Haaienvinnensoep                
4. Kippensoep met champignons             

5. Mini loempia’s           
6. Chinese souffé s           
7. Loempia             
8. Gebakken banaan                  
9. Pangsit goreng            
11. Saté ajam (kippenvlees, 4 stokjes)        
12. Saté oedang (grote garnalen, 4 stokjes)                  
13. Kroepoek             
14. Saté en ander sauzen  Kl. portie € 2,00            
15. Atjar Tjampoer     Kl. portie € 2,00                   

16. Nasi goreng (met ei en vlees)         
17. Nasi goreng speciaal (¼ kip en 1 st. saté)             
18. Nasi goreng compleet (¼ kip, Babi Pangang en 1 st. saté)
19. Nasi goreng met vleesblokjes van de haas     
20. Nasi goreng met saté (3 stokjes)                       
21. Nasi goreng met grote garnalen        
22. Nasi goreng met gesneden kip                        
23. Nasi goreng Tim Hong speciaal                   
      (Babi Pangang, Koe Lo Yuk en 2 st. saté)

24. Bami goreng (met ei en vlees)  
25. Bami goreng speciaal (¼ kip en 1 st. saté) 
26. Bami goreng compleet (¼ kip, Babi Pangang en 1 st. saté)
27. Bami goreng met vleesblokjes  
28. Bami goreng met saté (3 stokjes)  
29. Bami goreng met grote garnalen  
30. Bami goreng met gesneden kip  
31. Bami goreng Tim Hong 
      (Babi Pangang, Koe Lo Yuk en 2 st. saté) 

32. Mihoen goreng vlees   
33. Mihoen goreng gefileerde kip  
34. Mihoen goreng speciaal (vlees, kip en 1 st. saté) 
35. Mihoen goreng met garnalen  
36. Mihoen goreng Tim Hong    
      (kipfilet, ossenhaas, varkensvlees en groenten)

(vegetarisch, 8 stuks)  
(vegetarisch, 8 stuks)  

(8 stuks)  
(4 stuks)  

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

€  3,75
€  3,75
€  3,50
€  3,75
€  4,75
€  5,75
€12,00
€  2,50
€  3,00
€  3,00

€  6,00
€  8,75
€10,50
€  9,50
€  8,75
€16,50
€  9,50
€11,50

€  6,00
€  8,75
€10,50
€  9,50
€  8,75
€16,50
€  9,50
€11,50

€  9,50
€  9,50
€11,00 
€16,50
€12,75

 + € 3,25 voor mihoen, Chinese bami en nasi

€ 42,- € 47,50

€ 27,-

€ 22,50

€ 13,50 p.p.



Eier- en groenten gerechten

37. Foe Yong Hai varkensvlees
38. Foe Yong Hai met gefileerde kip
39. Foe Yong Hai met garnalen
40. Foe Yong Hai met krab 
41. Tjap Tjoy met varkensvlees
42. Tjap Tjoy met gefileerde kip
43. Tjap Tjoy met garnalen
44. Tjap Tjoy met rundvlees (v/d ossenhaas)
45. Taugé met varkensvlees (v/d haas) 
46. Taugé met gefileerde kip

( met witte rijst, nasi of bami)
€10,50
€10,50
€17,50
€14,50
€10,50
€10,50
€17,50
€12,50
€  9,95
€  9,95

€11,25
€11,25 
€11,25
€11,25
€11,25
€11,75
€11,75
€11,75
€11,75
€11,75
€11,75
€12,25

€12,50
€12,50
€12,25
€12,25
€12,25
€12,50
€12,50
€12,50
€12,50
€13,95
€13,95
€13,95

Kip gerechten

47.Gepaneerde  kip met saus   
48.Gepaneerde kip met ketjapsaus  
49.Gepaneerde kip met pikante saus 
50.Gepaneerde kip met kerrysaus  
51.Gepaneerde kip met ananas 
52. Koe Lo Kai (kippenvlees in deeg met zoetzuursaus) 
53. Gefileerde kip met kerrysaus  
54. Gefileerde kip met pikante saus  
55. Gefileerde kip met ananas   
56. Ajam Pangang met roedjaksaus  
57. Ajam Pangang met kerrysaus  
58. Ajam en Babi Pangang met roedjaksaus

( met witte rijst, nasi of bami)

Vlees gerechten

59. Vlees met champignons   
60. Gebakken vlees met ananas  
61. Koe Loe Yuk (varkensvlees in deeg met zoetzure saus)
62. Vlees met pikante saus
63. Vlees met kerrysaus
64. Babi Pangang (geb. vlees met roedjaksaus)
65. Babi Pangang met kerrysaus
66. Babi Pangang spek (geb. varkensspek)
67. Babi Ketjap
68. Rundvlees met champignons (v/d haas)
69. Rundvlees met kerrysaus (v/d haas) 
70. Rundvlees met paprika’s (v/d haas) 

( met witte rijst, nasi of bami)

 + € 3,25 voor mihoen, Chinese bami en nasi

€17,50
€17,50

€17,50
€17,50

Garnalen gerechten

71. Grote Chinese garnalen met champignons
73. Gebakken gepaneerde huisgemaakte
      garnalen
74. Grote Chinese garnalen met pikante saus
75. Grote Chinese garnalen met kerrysaus

( met witte rijst, nasi of bami)

€13,50
€13,50
€13,50
€13,50

€13,50
€13,50
€13,50
€18,90
€18,90

€11,45
€10,30
€11,45
€10,30

€  4,25

€  4,25
€  4,50
€  4,50
€  4,25
€  4,25

€  4,25
€  4,50
€  6,50
€  7,00
€  5,00

( met witte rijst, nasi of bami)

( met witte rijst, nasi of bami)

Combinatie gerechten

76. Tjap Tjoy extra 
77. Foe Yong hai extra
78. Koe Lo Yuk extra 
79. Gepaneerde kip extra 
80. Daging Smoor & Roedjak extra 
      (Ind. gestoofde rundvlees) 
81. Varkenvlees met champignons extra  
82. Gefileerde kip met kerrysaus extra  
83. Gebakken chinese garnalen extra 
84. Grote chin. garnalen met champignons extra 

Inclusief Babi Pangang en 2 st. saté

Indische gerechten

85. Nasi Rames speciaal met 1 st. saté en ¼ kip
86. Nasi Rames gewoon met 1 st. saté 
87. Bami Rames speciaal met 1 st. saté en ¼ kip
88. Bami Rames gewoon met 1 st. saté

Spec. originele Kantonese keuken
Soepen

90. Sam sie soep (met fijngesneden ossenhaas,   
       Peking eendfilet en kipfilet)   
91. Ngau yuk kang (soep met gesneden ossenhaas) 
92. Wan Tan soep (met kip gevulde flensjes in bouillon) 
93. Mais soep (met maïs, kip en krab) 
94. Soep van het huis (vlees met groenten) 
95. Tahoe pikante soep met kip 

 + € 3,25 voor mihoen, Chinese bami en nasi

Voorgerechten
96. 2 st. Chinese loempia’s   
97. Shau Mai (gestoomde varkensvlees pastei, 4 st.) 
98. Siu Pai Kwak (ger. ribbetjes, 4 st.)  
99. Tsiu Yim Kwak (scherpe en zoute ribbetjes) 
100. Wan Tan (krokante Chinese Pangsit, 6 st.)

€  9,95

€  9,95

€  9,95

€  9,95
€12,75

Diverse hoofdgerechten
101. Kanton Nasi (met fijn gesneden chasieuw, kipfilet en   
         groenten) 
102. Kanton Bami (met fijn gesneden chasieuw, kipfilet 
          en groenten) 
103. Kanton Mihoen (met fijn gesneden chasieuw, kipfilet    
          en groenten)     
104. Kanton Mihoen Kerry    
105. Ching Chow Mie
        (Chinese mie met kip, varkensvlees en ossenhaas)

€16,95
€14,50

€16,50
€16,50
€17,50

€12,50
€12,50
€12,50
€12,50
€12,50

€12,45
€12,45
€12,45
€12,45
€12,45
€12,45

€15,50
€15,50
€15,50
€15,50
€15,50
€15,50

( met witte rijst, nasi of bami)

( met witte rijst, nasi of bami)

( met witte rijst, nasi of bami)

( met witte rijst, nasi of bami)

 + € 3,25 voor mihoen, Chinese bami en nasi

Diverse hoofdgerechten

106. Peking Eend (met Chin. champignons)  
107. Ta Hoe Po (tahoe met Cha Sieuw, groenten en  
          Chinese champignons)    
109. King Do Yu (gefrituurde tongfilet met balisaus) 
110. Kai Lan Yu (tongfilet met broccoli)  
160. Sam Po (combinatie gerecht met ossenhaas, 
         kipfilet,Cha Sieuw in balisaus)  

Kip gerechten

111. Kai Ting (kipblokjes met cashew. en groenten) 
112. King Do Kai (gefrituurde kipfilet met balisaus) 
113. Tsiu Yim Kai (gefileerde kip scherp en zout) 
114. Kai Lan Kai (broccoli met kipfilet)   
115. Tau Sie Kai (kipfilet met zwarte bonensaus)

Varkensvleesgerechten

116. Cha sieuw ( Chin. geroosterde Babi Pangang) 
117. King Do Yuk (gefrituurde varkensfilet met balisaus) 
118. Yuk Ting (varkensblokjes met cashewnoten en groenten) 
119. Kai Lan Yuk (broccoli met varkensvlees) 
120. Tau Sie Yuk (varkensvlees met zwarte bonensaus)  
121. Sweet Sour Pork 

Ossenhaas gerechten

122. Ngau Yuk Sie (fijngesneden ossenhaas met groenten) 
123. Tjar Tjoy Ngau Yuk (gesneden ossenhaas met  
          pikante Chin. kool) 
124. Kai Lan Ngau Yuk (ossenhaas met broccoli) 
125. Ossenhaas met oestersaus  
126. Chong Sik Ngau (biefstuk Chinese stijl) 

Vegetarische gerechten

37A. Foe Yong Hai (Omelet met ei en groenten)  
41A. Tjap Tjoy (Groenten gerecht)  
89. Gado Gado (Taugé met pindasaus)  
108. Law Hong Tai (vegetarische groenten met tahoe) 
131A. Kong Pao Tahoe (Tahoe met cashewnoten)

( met witte rijst, nasi of bami)

€18,25
€18,25
€18,25
€18,25
€18,25

€10,50
€10,50
€  9,95
€11,00
€11,50

( met witte rijst, nasi of bami)
Garnalen gerechten

127. Ha lok (Grote gepelde Chinese garnalen met zoete saus) 
128. Tsiu Yim Ha (Gepelde Chin. garnalen scherp en zout) 
129. Dong Koe Ha (Chin. garnalen met Chin. champignons) 
130. Kai Lan Ha (Chinese garnalen met broccoli) 
199. King Do Ha (Chin. garnalen met balisaus) 

€13,50
€13,50
€13,50

€13,95
€13,95
€13,95
€13,95
€13,95

€18,95

€18,95

€18,95

€18,95

€15,95

€15,95

€15,95

€16,50

€16,50

€16,95

€13,50

 + € 3,25 voor mihoen, Chinese bami en nasi

Speciale Szechuanese menu’s
De Szechuan keuken, gekenmerkt door geur 
en kleur en zijn verfijnde smaak, kent zoete 

en pikante gerechten waarbij ingrediënten als 
gember, paprika en sesam gebruikt worden.

Kip gerechten

131. Kung Pao Kai (kipblokjes met cashewnoten in pittige saus) 
132. Kwai Mee Kai (pinda-aroma saus, sesamzaadjes) 
133. Hap Tsun Kai (bamboo,boomoren en chin. champignons) 

( met witte rijst, nasi of bami)

Varkenvlees v/d haas gerechten

134. Yu Heung Yuk (Varkenshaas met groenten in pittige saus) 
135. Hap Tsun Yuk (Chin.champignons,bamboo en boomoren) 
136. Kung Pao Yuk Ting (cashewnoten, groenten) 
137. Kwai Mee Yuk (pinda-aroma saus, sesamzaadjes) 
138. Yu Heung Kwak (spare ribs met Yu Heung saus) 

( met witte rijst, nasi of bami)

Garnalen gerechten

139. Hap Tsun Ha (Chin. gepelde garnalen met Chin.
         champignons, bamboo en boomoren)   
140. Kung Pao Ha (Chin. gepelde garnalen met 
         cashewnoten en groenten)    
141. Yu Heung Ha (Chin. gepelde garnalen met groente
          in gekruide knoflooksaus)   
142. Sung Yung Ha (Chin. gepelde garnalen met
          groenten in knoflooksaus)   

( met witte rijst, nasi of bami)

Ossenhaas gerechten

143. Yu Heung Ngau (Ossenhaas met groenten in 
         gekruide knoflooksaus) 
144. Hap Tsun Ngau Yuk (Ossenhaas met 
         Chinese champignons, bamboo en boomoren)
145. Keung Tsong Ngau Yuk (Fijn gesneden
          ossenhaas met prei en uitjes) 

( met witte rijst, nasi of bami)

Vis gerechten

147. Ng Sie Yu (Tongfilet met groenten en fijn gesneden
          kipfilet in pikante saus)    
148. Hap Tsun Yu Pin (Tongfilet met bamboo, 
         Chinese champignons en boomoren) 

( met witte rijst, nasi of bami)

Diverse hoofdgerechten

149. Ng Sie Ap (Eendfilet met groenten en fijn 
          gesneden kipfilet in pikante saus)   
150. Ma Po Tahoe (Tahoeblokjes met kipblokjes in 
         zwartebonesaus met sesamzaadjes)

( met witte rijst, nasi of bami)

Boomoren zijn zwarte gelatine paddestoelen en lekker 
knapperig


