OPSTART Dinerkaart
Starting up Dinner menu
17.00 – 20.30 uur

Restaurant China Garden (’t platje)
Maasboulevard 2
3133 AL Vlaardingen
Telefoonnummer: +31 (0) 435 36 04
Website: www.restaurantchinagarden.nl
Mail: info@restaurantchinagarden.nl
Allergieën en/of dieetwensen graag vooraf kenbaar maken a.u.b.

SOEPEN

AMUSES

Chinese kippensoep 5,50
Lichte kippenbouillon met vermicelli,
bosuitjes getopt met gefrituurde uitjes

Wakame zeewier (v) 4,Zeewier geserveerd in mini oubliehoorntjes (4st)

Chinese tomatensoep 5,50
Romige zoete tomatensoep met stukjes
kip en bosuitjes
Sweet&sour chilisoep 7,Zoet/zuur pittig gebonden soep met
stukjes kip
Wonton soep 7,50
Chinese deegwolkjes gevuld met kip en
knapperige Chinese kool

Cassave kroepoek 4,Kroepoek (2 plakken) 5,Schaalt nootjes 6,Keuze uit: gezouten pinda’s / cashewnoten /
gezoete walnoten
Edamame 6,50
Schaaltje Japanse gezouten bonen

SIDE DISH (Small Bites)
Ha kaw 7,-| Gestoomde garnalen pastei (4st)
Siu Mai 6,-| Gestoomde varkensvlees pastei (4st)
Meat meets lettuce bite 6,- |Verse ijsbergsla gevuld met licht pittig gehakt (2 st)
Pangsit goreng (v) ) 5,-| Krokante bladerdeeg met zoetzure saus en sesam (4st)
Pisang goreng (v) 4,-|Gebakken bananen (2st)
Cha wonton 6,-|Gepaneerde deegwolkjes gevuld met kip (4st)
Yakitori 6,- | Kipspiesjes in yakitori saus met gefrituurde uitjes (4st)
Mini loempia China Garden 4,- |Onze huisgemaakte kleine loempia gevuld met gekruid
gehakt, spitskool en wortel (2st)
Chicken Karaage 7,- | Gefrituurde kipdijfilet op Japanse wijze (4st)
Saté ajam 4,-| Kipsaté met romige pindasaus en verse stukjes pinda (2st)
Saté ketjap 4,50 | Kipsaté met ketjapsaus en sesam (2st)

CLASSICS
Inclusief naar keuze witte rijst, nasi, bami (mihoen (v) +3,50)

Ma po tofu* (V) 16,-| Gewokte tofu met pittige szechuansaus
*Optioneel kipfilet +1,50- / ossenhaas +3,- / garnalen +4,Tjap tjoy* (V) 16,-| Gewokte diverse groenten getopt met slierten Nori
*Optioneel kipfilet +1,50- / ossenhaas +3,- / garnalen +4,Foe yong hai* (V) 16,- | Chinese omelet met diverse groenten in zoete tomatensaus en
cherry tomaatjes
*Optioneel kipfilet +1,50- / ossenhaas +3,- / garnalen +4,Babi pangang 18,-| Mager varkensvlees in een licht pikante saus
Ajam pangang 18,- | Kip in een licht pikante saus (met ketjapsaus +1,-)
Kip kerrie China Garden 18,-| Malse stukjes kipfilet in romige kerrie saus met uitjes en
champignons
Koe loe kai (nieuwe style) 18,50 | Gepaneerde kipballetjes met walnoten en zoetzure saus
Babi pangang spek 18,50| Knapperige in huis gegrilde buikspek met apart pikante saus
Tja sieuw 18,50 | Licht gezoet geroosterd varkensvlees met apart pikante saus
Tropical Cocos Beef 18,50 |Gestoofd rundvlees met een zacht zoete kokos tint getopt met
atjar, Cassave crackers en gefrituurde uitjes
Curry beef 18,50|Gestoofd rundvlees in gekruide kerrie saus getopt met atjar, Cassave
crackers en gefrituurde uitjes
Mihoen Singapore 18,50 | Mihoen met kipfilet en Tja-Siu met kerriesmaak.
Pekingeend 19,-|Knapperig huis geroosterde eend geserveerd met Hoisin saus/ zoet
pikante saus
San Shang 23,-|Gewokte kipfilet, ossenhaas, garnalen en groenten besprenkeld met
cashewnoten en bosui
Ebi fry (nieuwe style) 23,- | Gefrituurde garnalen in krokant jasje apart geserveerd met chili
saus (8st)

(v) = vegetarisch

SPECIALITEITEN
Kip 19,50
Tau sie kai
Jing bao kai
He zi kai

Inclusief naar keuze witte rijst, nasi, bami (mihoen (v) +3,50)

kip met zwarte bonensaus met stukjes paprika en ui
kip met Cantonese licht zoete kruidensaus met stukjes paprika en
afgetopt met bosuitjes en gedroogde stukjes knoflook
kip met intens zoete ketjap-manis saus besprenkeld met sesam en
bosuitjes

Sa cha kai

kip met fijn gesneden stukjes kruidige verse gember

He jiao kai

kip met pittige zwarte pepers met verse knoflook en stukjes paprika

Jia chan kai

kip met zeer pittige rode sojasbonenaus en pepers (uit Szechuan
streek) besprenkeld met peultjes, plakjes wortels en bosuitjes

Siao Yan kai
Hoisin kai

kip met vijf gemengde specerijen met rode pepers en uien afgetopt
met sesam en bosuitjes
kip met licht zoet pittige Cantonese kruidensaus met stukjes paprika,
uien en rode pepers afgetopt met gefrituurde vermicelli

Jao Goe Kai

kip met Cashewnoten en groente

Jing Song Kai

kip met bosuitjes en reepjes verse gember

Tian Sun Kai

licht gepaneerde kipfilet met zoetzure saus en fruitcocktail

Hou You Kai

kip met oestersaus en diverse groente

Ossenhaas 24,Tau sie ngau

Ossenhaas met zwarte bonensaus met paprika en ui

Jing bao ngau

Ossenhaas met Cantonese licht zoete kruidensaus met stukjes
paprika en afgetopt met bosuitjes en gedroogde stukjes knoflook
Ossenhaas met intens zoete ketjap-manis saus besprenkeld met
sesam en bosuitjes
Ossenhaas met fijn gesneden stukjes kruidige verse gember
Ossenhaas met pittige zwarte pepers met verse knoflook en
stukjes paprika
Ossenhaas met zeer pittige rode sojasbonenaus en pepers (uit
Szechuan streek) besprenkeld met peultjes, plakjes wortels en
bosuitjes
Ossenhaas met vijf gemengde specerijen met rode pepers en
uien afgetopt met sesam en bosuitjes
Ossenhaas met licht zoet pittige Cantonese kruidensaus met
stukjes paprika, uien en rode pepers afgetopt met gefrituurde
vermicell

He zi ngau
Sa cha ngau
He jiao ngau
Jia chan ngau
Siao Yan ngau
Hoisin ngau

Jing Song ngau

Ossenhaas met bosuitjes en reepjes verse gember

Hou You ngau

Ossenhaas met oestersaus en diverse groente

SPECIALITEITEN
Garnalen 25,50

Inclusief naar keuze witte rijst, nasi, bami (mihoen (v) +3,50)

Tau sie ha

Garnalen met zwarte bonensaus met paprika en ui

Jing bao ha

Jing Song ha

Garnalen met Cantonese licht zoete kruidensaus met stukjes paprika en
afgetopt met bosuitjes en gedroogde stukjes knoflook
Garnalen met intens zoete ketjap-manis saus besprenkeld met sesam en
bosuitjes
Garnalen met fijn gesneden stukjes kruidige verse gember
Garnalen met pittige zwarte pepers met verse knoflook en stukjes paprika
Garnalen met zeer pittige rode sojasbonenaus en pepers (uit Szechuan
streek) besprenkeld met peultjes, plakjes wortels en bosuitjes
Garnalen met vijf gemengde specerijen met rode pepers en uien afgetopt
met sesam en bosuitjes
Garnalen met licht zoet pittige Cantonese kruidensaus met stukjes
paprika, uien en rode pepers afgetopt met gefrituurde vermicelli
Garnalen met bosuitjes en reepjes verse gember

Hou You ha

Garnalen met oestersaus en diverse groente

He zi ha
Sa cha ha
He jiao ha
Jia chan ha
Siao Yan ha
Hoisin ha

Shared dining menu

Per persoon kies uit 2 van de onderstaande gerechten| 26,- p.p.
Per persoon kies uit 3 van de onderstaande gerechten| 35,- p.p.
Soep naar keuze
Kip - of tomatensoep
1. Babi pangang | Mager varkensvlees in pikante saus
2. Ajam pangang | Kip in een licht pikante saus
3. Babi pangang spek | Geroosterde knapperige buikspek incl. separaat pikantesaus
4. Tja sieuw |Gegrilde licht zoete varkensvlees
5. Foe yong hai (v) |Omelet in zoete tomatensaus
6. Tjap tjoy (v) | Gewokte diverse groentes
7. Kip kerrie | Malse kipfilet in romige kerrie-saus
8. Tau sie kai | Kip met zwarte bonensaus met stukjes paprika en ui
9. Tropical cocos beef| Gestoofd rundvlees met een zacht zoete kokos tint
10. Curry beef|Gestoofd rundvlees in gekruide kerrie saus
Inclusief één witte rijst, nasi of bami naar keuze (mihoen +3,50)
Dessert
Kop koffie of thee

MENU’S
Menu De Maas 4 –gangen (vanaf 4 pers.) 36,- p.p.
Soep naar keuze
Kippensoep / tomatensoep / Wontonsoep
Inclusief borrel kroepoek
Tussengerecht
Chicken Karaage en Ebi Fry Garnaal
Hoofdgerechten
Babi pangang | Mager varkensvlees in licht pikante saus
Jing Bao kip | kip met Cantonese licht zoete kruidensaus met stukjes paprika en afgetopt
met bosuitjes en gedroogde stukjes knoflook
He Tjao Ossenhaas | Ossenhaas met zeer pittige rode sojasbonenaus en pepers
San Shang | Gewokte kipfilet, ossenhaas, garnalen en groenten besprenkeld met
cashewnoten en bosui
Inclusief één witte rijst, nasi of bami naar keuze per persoon (mihoen +3,50)
Dessert
Kop koffie of thee

Menu ‘t Platje 4 –gangen (vanaf 4 pers.) 32,- p.p.
Soep naar keuze
Kippensoep / tomatensoep / Wontonsoep
Inclusief borrel kroepoek
Tussengerecht
Huisgemaakte mini loempia en Pangsit Goreng
Hoofdgerechten
Babi pangang | Mager varkensvlees in licht pikante saus
Foe Yong Hai (V)|Chinese omelet met diverse groenten in zoete tomatensaus en cherry
tomaatjes
Ajam Ketjap| Kip in een zoete ketjapsaus besprenkeld met sesam
Five Spice kip | kip met vijf gemengde specerijen met rode pepers en uien afgetopt met
sesam en bosuitjes
Inclusief één witte rijst, nasi of bami naar keuze per persoon (mihoen +3,50)
Dessert
Kop koffie of thee

‘Note’
Groepen groter dan 10 personen wordt in overleg met de Chef een aangepast menu besproken.

Sushi kaart
Winter special | 8 stuk (19,50)
Krokante garnaal – geflambeerde zalm – spicy dressing – sesam – bosui
Crispy chicken roll | 8 stuks (16,50)
Krokante kip – truffel-teriyaki – sesam
Green dragon roll | 8 stuks (19,-)
Krokante garnaal – avocado – sesam – nori poeder – masago
Red dragon roll | 8 stuks (19,50)
Krokante garnaal – tonijn – spicy dressing – sesam – nori poeder
Unagi dragon roll | 8 stuks (20,50)
Krokante garnaal – Japanse paling – sesam
Orange dragon roll | 8 stuks (18,50)
Krokante garnaal – geflambeerde zalm - unagi dressing – sesam
King dragon roll | 8 stuks (20,50)
Krokante garnaal – nori poeder – spicy, wakame limoen dressing – rivierkreeft – masago
Sake roll | 8 stuks (17,50)
Inside-out zalm – wakame limoen dressing – sesam
Spicy sake roll | 8 stuks (17,50)
Inside-out zalm – spicy dressing – sesam
Spicy kani roll | 8 stuks (16,50)
Pulled surimikrab – spicy dressing – sesam
Tuna roll | 8 stuks (18,-)
Inside-out tonijn – sesam – bosui – gepofte rijst
Spicy tuna roll | 8 stuks (18,-)
Inside-out tonijn – spicy dressing – sesam – bosui
Rainbow roll | 8 stuks (18,50)
Krabstick – zalm – tonijn – avocado – unagi – masago – wakame limoen dressing

Dessert

Dame Blanche 9,Cheese cake 8,Mango Sticky Rice 8,50
Fruit Platter 8,-

