
DINERKAART

Uniek Aziatische keuken

Welkom! 
欢迎观临！huān yíng guān lín!

Gerechten uit diverse Aziatische keukens

Van diverse selecties ‘Dim Sum’ tot aan vers bereide Sushi en 
Sashimi. Daarnaast is er nog genoeg keus aan gerechten uit de 

authentiek Chinees/ Indische keuken.

Mocht een gerecht niet op de kaart staan, is in overleg met de 
chef bereiding wellicht vooralsnog mogelijk.

Met genoegen helpen wij u een keuze te maken.

Laat u zich verwennen en eet smakelijk!

Allergieën en/of dieetwensen graag vooraf kenbaar maken a.u.b.



Soepen

Chinese kippensoep 6,00
Heldere kippenbouillon met stukjes kip, eierslierten, knapperige vermicelli en 
bosui

Chinese tomatensoep 6,00
Romige zoete tomatensoep met stukjes kip getopt met bosui
*vegetarisch mogelijk

China Garden sweet&sour chilisoep 7,50
Ons bekende zoet/zure pittige gebonden soep met stukjes kip, shittake, 
wortel en kruidenkool

Wontonsoep 8,00
Chinese deegwolkjes gevuld met kip op een bedje van Chinese kool in 
heldere kippenbouillon

Amuses

Cassave kroepoek 4,50

Garnalen kroepoek (2 plakken) 5,25

Wakame zeewier  5,00
Geserveerd in een mini-obliehoorn (4st)

Schaaltje nootjes 6,50
Gezouten pinda’s, gezoete walnoten, knapperige cashewnoten

Edamame  6,75
Knapperige Japanse sojabonen besprenkeld met zout



Specials / Urumaki 

Snow-White’s crunch roll | 13,50 4 stuks | 22,00 8 stuks
Geflambeerde coquille – truffel – krabsalade – furikake 

Unagi dragon roll | 13,00 4 stuks | 21,00 8 stuks
Geflambeerde Japanse paling – krokante garnaal – sesam 

King dragon roll | 13,00 4 stuks | 21,00 8 stuks
Rivierkreeft – krokante garnaal – nori poeder – spicy wakame limoen 
dressing

Surf ‘n turf roll | 20,50 8 stuks 
Tonijn tartaar – geflambeerde tenderloin – yakitori saus – gefrituurde ui

Winter special | 12,00 4 stuks | 20,00 8 stuks
Krokante garnaal – geflambeerde zalm – spicy, unagi dressing – sesam – 
bosui

Red dragon roll | 12,00 4 stuks | 20,00 8 stuks
Tonijn – krokante garnaal – spicy dressing – sesam – nori poeder

Green dragon roll | 12,00 4 stuks | 20,00 8 stuks
Avocado – krokante garnaal – sesam – nori poeder 

Carpaccio roll | 12,00 4 stuks | 19,50 8 stuks
Runder carpaccio – komkommer – avocado – rucola – parmazaanse kaas – 
pijnboombitten – truffelmayo

Orange dragon roll | 11,50 4 stuks | 19,00 8 stuks
Geflambeerde zalm – krokante garnaal – unagi dressing – sesam

Rainbow roll | 19,00 8 stuks
Krabstick – zalm – tonijn – avocado – unagi dressing

Tuna roll | 11,50 4 stuks | 18,50 8 stuks 
Inside-out tonijn – sesam – bosui 

Spicy tuna roll | 11,50 4 stuks | 18,50 8 stuks
Inside-out tonijn – spicy dressing – sesam – bosui 

Spicy sake roll | 11,00 4 stuks | 18,00 8 stuks
Inside-out zalm – spicy dressing – sesam

Crispy chicken roll | 10,50 4 stuks | 17,00 8 stuks
Krokante kip – truffelmayo – gefrituurde ui – sesam

Spicy kani roll | 10,50 4 stuks | 17,00 8 stuks
Pulled surimikrab – spicy dressing – sesam – furikake  

Tamago roll  | 7,50 4 stuks | 11,50 8 stuks
Japanse omelet – nori poeder – sesam – wakame 



Hosomaki’s

Tekka maki | 6,00 6 stuks
Tonijn – nori 

Sake maki | 5,50 6 stuks
Zalm – nori 

Kappa maki  | 5,00 6 stuks
Komkommer – nori

Avocado maki  | 5,00 6 stuks
Avocado – nori 

Nigiri’s

Seared hotate nigiri | 8,50 2 stuks
Coquille

Tenderloin nigiri | 7,00 2 stuks
Ossenhaas

Unagi nigiri | 6,50 2 stuks
Japanse paling 

Maguro nigiri | 6,00 2 stuks
Tonijn

Sake nigiri | 5,50 2 stuks
Zalm

Tamago nigiri  | 5,00 2 stuks 
Japanse omelet 

Sashimi 

Sake sashimi | 7,00 4 stuks
Zalm 

Maguro sashimi | 8,00 4 stuks 
Tonijn 

Fiësta sake lemon | 8,50 4 stuks
Zalm – mango – uitjes – limoen 

Sashimi duo | 9,50 6 stuks
Zalm, tonijn 

Dim sum plateau’s

Hollandse bittergarnituur 24,00
Diverse mix (16st)

Plateau a la China Garden 28,00
Cha wonton (4st) – Ha kaw (4st) – Huisgemaakte mini loempia’s (4st) – Saté 
ajam (2st)

Mandje deluxe 30,00
Steamed garlic scallop (2st) – Cha wonton (4st) – Sieuw mai (4st) – Ha kaw 
(4st)

Plateau crunch 31,00
Ebi fry (4st) – Chicken karaage (4st) – Cha wonton (4st) – Pangsit goreng 🌱 
(4st)

Plateau’s

Sushi plateau van de chef 30 pc
va. 2 p.p.  | 29,00 p.p. 

Deluxe sushi plateau van de chef 
38 pc
va. 2 p.p.  | 39,00 p.p. 

* Alle sushi wordt vers bereid na bestelling, waardoor de bereidingstijd is iets langer 
kan zijn.



Pisang goreng  5,00
Gebakken bananen (2st) met zoete 
gecondenseerde melk

China Garden mini loempia’s 5,50
Huisgemaakte kleine loempia’s (2st) 
geserveerd met zoetzure saus

Pangsit goreng  6,00
Krokante bladerdeeg (4st) 

Saté ajam 6,00
Huisgemaakte kipsaté (2st) 
overgegoten in pindasaus en 
besprenkeld met verse pinda’s

Saté ketjap 6,50
Huisgemaakte kipsaté (2st) 
overgegoten in ketjapsaus 
besprenkeld met sesam

Ebi fry 6,00
Gefrituurde grote garnalen (2st) 

Sieuw mai 6,50
Gestoomde varkensvleespasteitjes 
(4st) 

Cha wonton 6,50
Krokante deegwolkjes (4st) gevuld 
met kip

Ha kaw 7,50
Gestoomde garnalenpasteitjes (4st) 

San Chai Poa 7,00
Vers slablad met licht gekruid gehakt 
(2st)

Steamed garlic scallop 6,00
Gestoomde coquille (1st) op een 
bedje van glasnoodles met knoflook 
en bosui

Steamed black bean scallop 6,00
Gestoomde coquille (1st) met zwarte 
sojabonen en pepers

Japanse vega gyoza 6,25
Deegkussentjes gevuld met groente 
(4st)

Japanse chicken gyoza 6,50
Deegkussentjes gevuld met 
kipgehakt (4st)

Yakitori 6,75
Japanse kipspiesjes (4st) 

Chicken karaage 7,50 
Gefrituurde kipdijfilet op Japanse 
wijze (4st)

Zalm tartaar met limoenmayo 7,50
*alleen vooraf te bestellen

Tonijn tartaar met truffel-teriyaki 
8,00
*alleen vooraf te bestellen

Dim sum 



Foe yong hai  17,00
Chinese omelet in zoete tomatensaus 
*optioneel met kipfilet +2,00, ossenhaas +3,50 of garnalen +4,50

Mapo tofu  17,00
Gebakken tofu in Szechuan saus  
*optioneel met kipfilet +2,00, ossenhaas +3,50 of garnalen +4,50

Tjap tjoy  17,00
Diverse gemengde groenten van de wok
*optioneel met kipfilet +2,00, ossenhaas +3,50 of garnalen +4,50

Veggie mihoen  17,00
Vermicelli gewokt met diverse soorten groenten
*optioneel met kipfilet +2,00, ossenhaas +3,50 of garnalen +4,50

Babi pangang 19,00
Mager varkensvlees overgegoten in pikante saus

Ajam pangang 19,00
Magere kip overgegoten in pikante saus

Kip kerrie China Garden 19,00
Malse kipfilet in de beroemde romige China Garden kerriesaus met 
champignons en ui

Koe loe kai 19,00
Krokante kipballetjes met gezoete walnoten en apart geserveerde zoetzuur 
saus

Mihoen Singapore 19,50
Kerrie vermicelli met groenten, malse kipfilet en tsa sieuw

Crispy pork belly 19,50
In huis geroosterde buikspek apart geserveerd met licht pikante saus 

Tsa sieuw 19,50
Licht gezoet varkensvlees apart geserveerd met licht pikante saus

Curry beef 19,50
Runder stoofvlees gesudderd in curry

Classics

Gerechten zijn inclusief nasi/ bami/ witte rijst (of mihoen +5,00) naar keuze



Tropical cocos beef 19,50
Runder stoofvlees gesudderd in kokos 

Ajam ketjap 19,50 
Magere kip overgegoten in zoete ketjap saus

Cashew kip 20,00
Kipfilet met frisse komkommer en cashewnoten

Sweet ‘n sour chicken explosion 20,50
Licht gepaneerde kipstukjes gebakken in een fruitige zoetzure saus

Peking duck 22,50
Gebakken halve Pekingeend met licht pikante- óf hoisin saus naar keuze

Vogelnest san shang 24,00
Garnalen – kipfilet – ossenhaas – cashewnoten gewokt met verse groente en 
knoflook

Ebi fry 24,00
Krokante grote garnalen (8st) 

Beef broccoli 24,50
Ossenhaas – broccoli met oester/knoflooksaus

Pannetje Trio 25,00
Garnalen – kipfilet – ossenhaas – gewokt met verse groente in jingbao saus

Gerechten zijn inclusief nasi/ bami/ witte rijst (of mihoen +5,00) naar keuze



Specialiteiten kipfilet
gerechten 20,00 

Tau sie kai 
Zwarte bonen saus 

He jiao kai 
Scherpe zwarte pepers met verse 
knoflooksaus

Jing bao kai 
Cantonese licht zoet/ pittige 
kruidensaus

He zi kai 
Zoete intense ketjap-manis saus 

Sa cha kai 
Verse kruidige gember in een intens 
gebakken gemberolie 

Jia chan kai 
Pittige rode sojabonensaus en rode 
pepers uit de Szechuan streek 

Hoisin kai 
Donkere licht gezoete Cantonese 
kruidensaus 

Five spices kai 
Vijf gemengde specerijen 

Jing song kai 
Verse gember en bosui

Ho you kai 
Oestersaus 

Specialiteiten ossenhaas
gerechten 24,50 

Tau sie ngau 
Zwarte bonen saus 

He jiao ngau 
Scherpe zwarte pepers met verse 
knoflooksaus 

Jing bao ngau 
Cantonese licht zoet/ pittige 
kruidensaus 

He zi ngau 
Zoete intense ketjap-manis saus

Sa cha ngau 
Verse kruidige gember in een intens 
gebakken gemberolie 

Jia chan ngau 
Pittige rode sojabonensaus en rode 
pepers uit de Szechuan streek 

Hoisin ngau 
Donkere licht gezoete Cantonese 
kruidensaus 

Five spices ngau 
Vijf gemengde specerijen 

Jing song ngau 
Verse gember en bosuitjes 

Ho you ngau
Oestersaus 

Gerechten zijn inclusief nasi/ bami/ witte rijst (of mihoen +5,00) naar keuze



Specialiteiten garnalen
gerechten  26,00

Tau sie ha 
Zwarte bonen saus 

He jiao ha 
Scherpe zwarte pepers met verse 
knoflooksaus

Jing bao ha 
Cantonese licht zoet/ pittige 
kruidensaus

He zi ha 
Zoete intense ketjap-manis saus 

Sa cha ha 
Verse kruidige gember in een intens 
gebakken gemberolie

Jia chan ha 
Pittige rode sojabonensaus en rode 
pepers uit de Szechuan streek 

Hoisin ha 
Donkere licht gezoete Cantonese 
kruidensaus 

Five spices ha 
Vijf gemengde specerijen 

Jing song ha
Verse gember en bosui 

Ho you ha
Oestersaus 

Vis 

Shui zhu yu 21,00
Gekookte pangasiusfilet in een 
kruidige visboullioun afgeblust met 
Szechuan pepers 

Oyster salmon 23,00
Gegrilde Noorse zalm in donkere 
oestersaus en ui besprenkeld met 
bosui

Sole rolls 25,50
Gevulde Atlantische tongfilet met 
shiitake, bamoe, fijne wortel en 
kipdijfilet in chilisaus besprenkeld 
met bosui

Gerechten zijn inclusief nasi/ bami/ witte rijst (of mihoen +5,00) naar keuze



Bijgerechten

Tonnetje witte rijst 4,00

Tonnetje nasi 4,50 

Tonnetje bami 4,50

Patat 5,00  
Inclusief mayonaise/ ketchup

Diverse sauzen 4,00
(Pindasaus, licht pikante saus, zoetzure saus, ketjapsaus)

BaoBao voor de kleintjes 
Inclusief een kinderijsje

Karate kid 11,00
Kappa maki (6st) – 2 stokjes yakitori – borrelkroepoek

The Dutch way 12,00
Patat – frikandel óf kroket – borrelkroepoek

Sweet BaoBao 12,50
Patat – 2 stuks huisgemaakte mini loempia’s – 1 stuks gebakken banaan – 
borrelkroepoek

Pinda pinda kipsaté 12,50
Patat – 1 stokje kipsaté in pindasaus – borrelkroepoek



Asian fusion fire menu*
4 gangen 
v.a. 4 personen | 39,50 p.p.

Amuse 
Borrelkroepoek – Cassave kroepoek

Voorgerecht 
China Garden sweet&sour chilisoep 

Sushi (6 st. p.p.)
Red dragon roll – Spicy sake roll – 
King dragon roll – Wakame zeewier

Hoofdgerecht
Jia chan ngau – Crispy pork belly – He 
zi kai – Shui zu yu

Nagerecht 
Friandises met koffie óf thee 

Fusion blossoms menu*
5 gangen
v.a. 4 personen | 42,50 p.p. 

Amuse
Borrelkroepoek – Cassave kroepoek

Voorgerecht
Pangsit goreng – Cha wonton

Tussengerecht
Zalm tartaar

Sushi (6 st. p.p.)
Surf ‘n turf roll – Winter special – 
Rainbow roll – Wakame zeewier

Hoofdgerecht
Koe loe lai – Sole rolls – Tropical cocos 
beef – Five spices ha

Nagerecht 
Friandises met koffie óf thee 

Menu 

Asian fusion seafood menu*
6 gangen
v.a. 4 personen | 54,50 p.p.

Amuse
Borrelkroepoek – Cassave kroepoek

Voorgerecht 
Ebi fry (2st. p.p.)

Tussengerecht I
Steamed garlic scallop

Tussengerecht II
Tonijn tartaar

Sushi (6 st. p.p.)
Unagi dragon roll – Summer favorite – 
Tuna roll – Wakame zeewier

Hoofdgerecht
Tau sie ha – Sole rolls – Oyster baked 
salmon – Shui zu yu

Nagerecht 
Friandises met koffie óf thee 

Surprise menu
3 gangen
v.a. 2 personen | 36,00 p.p.

In overleg met de chef zal er een 3 
gangen verrassingsmenu worden 
geserveerd.

Gerechten zijn inclusief nasi/ bami/ witte rijst (of mihoen +5,00) naar keuze



’t Platje*
4 gangen
v.a. 2 personen | 34,00 p.p.

Amuse
Borrelkroepoek – Cassave kroepoek

Voorgerecht
Soep naar keuze:
Kippensoep/ Tomatensoep/ Chilisoep/ 
Wontonsoep 

Tussengerecht 
China Garden mini loempia – Pangsit 
goreng

Hoofdgerecht
Babi pangang – Ajam ketjap – Five 
spices kai – Foe yong hai 

Nagerecht naar keuze
Verrassingsdessert óf koffie óf thee

De Maas*
4 gangen
v.a. 2 personen | 38,00 p.p.

Amuse
Garnalen kroepoek

Voorgerecht
Soep naar keuze:
Kippensoep/ Tomatensoep/ Chilisoep/ 
Wontonsoep 

Tussengerecht 
Ebi fry – Chicken karaage

Hoofdgerecht
He jiao ngau – Jing bao kai – Babi 
pangang – Vogelnest san shang

Nagerecht naar keuze
Verrassingsdessert óf koffie óf thee

De ‘rijsttafel’ klassieker 
3 gangen
Vanaf 6 personen | 33,50 p.p.

Amuse
Borrelkroepoek – Cassave kroepoek

Voorgerecht
Keuze uit:
Kippensoep/ Tomatensoep/ Mini 
loempia met Pangsit goreng

Hoofdgerecht 
Foe yong hai – Babi pangang – Curry 
beef – Ebi fry 1 st. p.p. – Vogelnest san 
shang – Saté ajam 1 st. p.p. – Ajam 
ketjap 

Nagerecht naar keuze
Verrassingsdessert óf koffie óf thee

Menu Deluxe
4 gangen
Vanaf 10 personen | 36,00 p.p.

Amuse
Borrelkroepoek – Cassave kroepoek

Voorgerecht
Soep naar keuze:
Kippensoep/ Tomatensoep/ Chilisoep/ 
Wontonsoep 

Tussengerecht 
Chicken karaage – Ebi fry

Hoofdgerecht
Sole rolls – Yakitori – Hoisin nagu – 
Babi pangang – Vogelnest san shang 
– King dragon roll – Sake roll

Nagerecht naar keuze
Verrassingsdessert óf koffie óf thee

Walking dinner | 3- of 4-gangen 
Vanaf 20 personen (alleen op reservering, vraag ons naar de mogelijkheden)

*Bij 5 of meer personen wordt er een extra verassingsgerecht bereid door de chef

Gerechten zijn inclusief nasi/ bami/ witte rijst (of mihoen +5,00) naar keuze


