OPSTART Kleine kaart
Starting up Small bites menu
13.00 – 16.00 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

Fingerfood plateaus

China Garden
plateau 2 pers.
24,50

Family plateau 2
pers. 18,-

2x Tempura garnaal
4x Chicken
Karaage,
4x Mini loempia
China Garden
4x Cha wonton

4x Stokjes yakitori
2x Pisang goreng (v)
2x Pangsit goreng
zoetzure saus (v)
2x Mini loempia
China Garden

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

Handgerolde loempia’s*
Loempia 7,50 | Huisgemaakte loempia met
taugé, kip vulling
Kroepia 8,50 | (Huisgemaakte loempia met
nasi (ei/prei/ stukjes varkensvlees) vulling
-Speciaal +2,- | met één stokje kipsaté romige
pindasaus, stukjes pinda en atjar.
* kan iets langer duren en beperkte voorraad

(v) = vegetarisch

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)

CHINESE MAALTIJD BOWLS 13,50
Een bowl met witte rijst, nasi (v) of bami (v) naar keuze, met diverse groenten, sojasaus
gemarineerd ei en één van onderstaande toppings naar keuze.
Sate Kip classic | 2 stokjes kipsaté met pindasaus en borrel kroepoek
Crunchy pork | Buikspek afgeblust met pikantesaus
Classic BB | Magere babi pangang in pikantesaus
Tja sieuw |Licht geroosterd varkensvlees met pikante saus
Teriyaki chicken | Kipfilet teriyaki besprenkeld met sesam
Healthy tofu (v) | Gebakken tofu met Chinese groenten en sesam
Chili shrimps +2,50 |Gepaneerde garnalen met chili saus
Broccoli beef +2,- | Stukjes ossenhaas met broccoli afgetopt met bosuitjes en sesam

