Chinese en Indische rijsttafels
Menu Szechuan

]

Wij verzorgen ook catering
bij u thuis of bedrijf.

Restaurant

gesmoord rundvlees in kerrie,
gesmoord rundvlees in sambal,
Babi pangang, cocos, pinda’s, atjar,

Hon Son Ap

gebakken banaan, gado gado, saté,
boontjes, ei, emping, ananas, sajor,
ajam pangang en kroepoek

Sing To Kiang

]
Cantonese pansit goreng, Babi
pangang Koe Lou Yuk Foe Yong Hai,

Yu ziang Ha

Restaurant
China Fantasy

saté, Tjap Tjoy en Chinese garnalen
]

Kon Po Kai Ting

Babi pangang, Tjap Tjoy, kipfilet
met paprika in black-bean saus,
gado gado, cocos, pinda’s, atjar,

Hap Tsun Yuk Pien

boontjes, sajor, saté, gesmoord
rundvlees in kerrie, gesmoord
rundvlees in sambal, ananas, ei,

Yeung Chow Fan

emping en gebakken banaan

]
]]
A

Peking
Canton
Szechuan

Kruisweg 1049
2131 CS Hoofddorp
Tel. 023 - 56 162 07
Fax. 023 - 56 259 21
info@chinafantasy.nl
www.chinafantasy.nl
Wij zijn iedere dag open van 16.00 tot 22.00
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Soepen

Vegetarische gerechten A

Nasi- en bamigerechten
A

Specialiteiten gevogelte en vlees China Fantasy

Beefgerechten
]A

met champignons

met kip, saté, Koe Loe Yuk

A

groentengerecht

en kroepoek

]A

ijsbergsla gevuld met diverse Chinese

vurige Pekinese soep

(3 stokjes)

groenten en paddenstoelen

]A

]]
kipfilet met verse peper bereid op

beeffilet met verse paprika in

Cantonese droogbak manier

black-bean saus

Chinese garnalen

]A

]A

kipfilet met verse paprika in

A
lichtgebonden soep met

met gefileerde kip en

winterbamboe, kip, garnalen

groenten (droog)

groenten, taufu met knoflooksaus

]]A

]]A

A
A

Mihoen gerechten

met gesneden beef en

beeffilet in Szechuan stijl(zoet pittig)

black-bean saus

]A

en Chinese paddenstoelen
A

Beefgerechten

A

authentiek Boeddhistisch
kippenbouillon met vleesflensjes

Gevogelte

A

met ham, ei en kiprollade

stukjes entrecôte in pittige

kipfilet met verse kruiden en

yu-ziangsaus saus met knoflook

cashewnoten Szechuan

en lente-uitjes

sierlijk opgemaakt kipgerecht met

ossenhaas in zwarte pepersaus

]]A

groenten (droog)
A

Voor- en bijgerechten

Indische gerechten

A

met Chinese garnalen en

sinaasappelsaus
A

A

groenten (droog)

ossenhaas in zoetzure saus
]A

speciaal geroosterde Pekingeend
vlees, goed gevuld

A

Babi Pangang, ananas, kipsteak,

]
Pekingeend met seizoensgroenten en

]A

Saté en Foe Yong Hai
met saté, kiprollade en pikante saus

met geroosterd vlees, garnalen,

Combinatie gerechten

groenten in hap-tsun saus
A

Chinese paddenstoelen

met kip en saté

lamskoteletten met zwarte pepersaus

]A

kerrie en groenten
Cantonese lenterolletjes (2 stuks)

met garnalen, kip, beeffilet en

gesmoord rundvlees in pikante saus
Babi pangang, kipsteak, ananas,

(6 stuks)

Foe Yong Hai en saté

]

Varkensvlees

halve gebraden kip overgoten met
]A

pikante balisaus

pittige Szechuanse vleesschotel

(6 stuks)

Kipgerechten

diverse koude groenten overgoten

Vietnamese lenterolletjes (2 stuks)

met groenten

met een pinda/satésaus

gefileerde kip

met ananas
A

(6 stuks)
A

Cantonees zoetzuur vleesgerecht

A

]

Visgerechten

A

]

geroosterde spare-ribs (4 stuks)
gevulde tongrolletjes overgoten

halve gebraden kip

(varkensvlees 4 stokjes)
]

Chinese garnalen

met lemonsaus

]

(kip 4 stokjes)

]]
grote Chinese garnalen in

A
beroemd Pekinees zoetzuur visgerecht

Foe Yong Hai

]

Varkensvlees gerechten

(4 st)

gesneden varkenshaas

A

]

pikant Szechuans visgerecht

]
]A

A
]A
A
A

Tjap Tjoy A

pikante saus
]A

A

inktvis met verse paprika

Chinese garnalen met verse paprika

in black-bean saus

in black-bean saus
]

]]
Inktvis met verse peper bereid

Chinese garnalen met verse peper

op Cantonese droogbak manier

bereid op Cantonese droogbak
manier
]]A
Chinese garnalen met cashew-noten
in Szechuan stijl

een unieke combinatie van

geroosterd varkensvlees

beroemde Cantonese dim-sum
hapjes (min 2 pers)

]
]
A
gestoofde groenten met garnalen,

geroosterd varkensvlees op een bedje

kip en beef

van taugé
A
geroosterde speenvarken voor
de liefhebbers (spek)

