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   China Garden B.V. 
Chinees-Indisch Specialiteiten Restaurant 

    Maasboulevard 2 Tel. 010-4353604 
          3133 AL Vlaardingen info@chinagardenbv.nl 

          www.chinagardenbv.nl 
 

“China Garden wenst u hele fijne kerstdagen en 
een voorspoedig Nieuwjaar!” 

 
701    “Royaal kerstmenu”  € 45,50 p.p (min. 4 pers.; 5 gangendiner) 

 
Voorgerecht 

 
Kalkoensoep speciaal (gebonden soep met fijne kalkoenfilet en groenten) 

 
Tussengerecht 

 
Flensjes ”a la Peking style” (pannenkoekflensjes met peking eend en hoisin saus) 

 
     Hoofdgerechten 

 
                          Bestaat uit alle onderstaande gerechten: 

 
- He jiao yang yuk (dunne plakjes gesneden lamshaas op een bedje van ijsbergsla met 
   zwarte pepers en knoflook); 
- Vogelnest (culinair gebakken kalkoenfilet met kwartelei, groenten en cashewnoten); 
- Ti pan jing bao ngau (heerlijke malse ossenhaas met Cantonese specerijen op een  

hete ijzerplaat); 
- Sun long zheng ha (gestoomde gamba’s met glasmie en verse knoflook) 

 
Nagerecht 

Royaal kerst dessert 

Tot slot 
       
 

Koffie of thee 
 
Vanaf vijf personen wordt bij het kerstmenu door onze chef-kok een extra gerecht aangesteld. 

 
Indien u een gerecht niet van de kerstkaart wilt, dient u deze van te voren te bestellen. 
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702   “Kerst Rijsttafel” € 35,50 p.p. (vanaf 2 pers.; 5 gangendiner) 
 
 

Voorgerecht 
 

Soep naar keuze (tomaten-, kippen- of haaienvinnensoep) en kroepoek 
 
 

Tussengerecht 
 

    Chun Kun (mini loempia) en Cha Siu Kaw (gepaneerd deegwolkje met garnalen) 
 
 

Hoofdgerechten 
 

Bestaat uit alle onderstaande gerechten: 
 

- Ti pan hai xiang ngau (malse ossenhaas met Cantonese specerijen op een hete  
  ijzerplaat); 
- Culinair gebakken kalkoenfilet met zoete ketjap en knoflook saus; 

   - Babi Pangang met pikante saus (mager varkensvlees);  
- Gepaneerde garnalen (2 stuks p.p.) 

 
 

Nagerecht 

Speciaal Kerst ijs 

 

Tot slot 

Koffie of thee 
 

             
 

Vanaf vijf personen wordt er bij deze rijsttafel door onze chef-kok een extra gerecht aangesteld. 
 

indien u een gerecht niet van de kerstkaart wilt, dan dient u deze van te voren te bestellen. 
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Soep en Voorgerechten 

704 Haaienvinnensoep........................................................................................................€ 5,50 
705 Kippensoep ............................................................................................................. .€ 5,50 
706 Tomatensoep ........................................................................................................... € 5,50 
707 Soep China Garden speciaal .................................................................................. € 6,50 
708 Kalkoensoep speciaal (gebonden soep met kalkoenfilet en groenten)............. € 7,50 
709 Kroepoek…………………………………………………………………………………………………...…€ 4,50 
710 Pangsit goreng (4 st.)…………………………………………………….……………………………..€ 4,50 
711 Mini loempia (4 st.)..…………………………………………………………..………………………...€ 5,25 
712 Sate ajam (2 st.)............................................................................................................€ 4.50 
713 Pisang goreng (geb. banaan 4 st.)………....................................................................€ 4,50 

Nasi en Bami Goreng gerechten 
714 Nasi Goreng China Garden ................................................................................... € 22,50 
715 Bami Goreng China garden .................................................................................. € 22,50 

Garnalen, Vis en Vleesgerechten 
716 Babi pangang  (mager varkensvlees) .................................................................. € 19.00 
717 Babi pangang SPEK (geroosterd varkensspek) .................................................. € 19.00 
718 Koe loe kai (gefrituurde kipballetjes) .................................................................. € 19.00 
719 Tja sieuw (geroosterd zoetig varkensvlees) ........................................................ € 19.00 
720 Kipfilet met kerriesaus ......................................................................................... € 19.00 
721 Ossenhaas met kerriesaus ................................................................................... € 22.50 
722 He jiao ngau (geb. ossenhaas met zwarte pepers) ............................................ € 23.75 
723 Sa cha ngau (geb. ossenhaas met Cantonese specerijen) ................................ € 23.75 
724 Gepaneerde Garnalen ........................................................................................... € 23.00 
725 Da san kwak (gepaneerde tongfilet met krab en ananas) ................................ € 25.50 
726 Foe yong hai speciaal (omelet met varkenshaas en kleine garnalen) ............. € 18.50 
727 Tjap tjoy speciaal (gemixte groenten met kipfilet) ............................................. € 18.50 
728 Jing son kai (geb. kipfilet met verse gember en bosuitjes) ............................... € 19.50 
729 Lai zi yuk (geb. varkenshaas met chilisaus en pepers) ..................................... € 19.50 
730 Sa cha kai (geb. kipfilet met sa cha specerijen en verse gember) ................... € 19.50 
731 Tau sie kai (geb. kipfilet met zwarte bonensaus en knoflook) ......................... € 19.50 
732 Jing bao ha (garnalen met fijne licht zoete specerijen) ..................................... € 25.50 
733 Xiang ma kai (krokant gepaneerde kipfilet met sesam) ................................... € 19.50 
734 Hezi foe kai ( kalkoenfilet met zoete ketjap en knoflooksaus)….......................€ 25.50 
735 Jing bao yuk (geb. varkenshaas met fijne lichte zoete specerijen) ............... .. € 19.50 
736 Vogelnest (garnalen, varkenshaas, kipfilet en cashewnoten) ........................... € 24.50 
737 Tian sun kai (gepaneerde kipfilet met zoetzure saus en vruchten)……………....€ 19.50 
738 Jiao goe kai (kipfilet met cashewnoten)................................................................€ 19.50 
739 Jing son ha (garnalen met gember en bosuitjes)................................................. € 25.50 
740 He jiao yang yuk (dunne plakjes gesneden lamshaas op een bedje van  
 Ijsbergsla met zwarte pepers en knoflook )…..……………………………………..….... € 25.50 
741 Kindermenu: 
       Vooraf soep, daarna frietjes met frikandel of kroket of saté en een ijsje.….……€14.50 
 
 
 
* Nasi/bami/witte rijst…………………………………………………………………………………….inbegrepen 
* Mihoen, Chinese nasi, Chinese bami.………………………………………………………………….€ 3.00  
* Extra couvert………………………………………………………………………………………………………€ 3.00 
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