
LUNCHKAART

Uniek Aziatische keuken

Welkom! 
欢迎观临Huānyíng guān lín!

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

Met genoegen helpen wij u met een keuze maken. 

Eet smakelijk! 请享用! 

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



Chinese lunch bowls 15,50

Een bowl met witte rijst, nasi of bami naar keuze, met diverse groenten, 
sojasaus gemarineerd ei en één van onderstaande toppings naar keuze.

Saté kip classic | 2 stokjes kipsaté met pindasaus, atjar en borrel kroepoek

Crunchy pork | Buikspek afgeblust met licht pikantesaus

Classic BB | Magere babi pangang in licht pikantesaus

Tsa sieuw | Licht geroosterd gezoet varkensvlees met licht pikante saus

Teriyaki chicken | Kipfilet teriyaki besprenkeld met sesam

Healthy tofu  | Gebakken tofu met Chinese groenten en sesam 

Broccoli beef +2,50 | Stukjes ossenhaas met broccoli afgetopt met bosuitjes 
en sesam 

Chili shrimps +3,00 | Gepaneerde garnalen met chilisaus 

Poke bowls 15,00

Een bowl met sushirijst, avocado, edamame, mango, komkommer, mais, 
wortel, masago en één van onderstaande toppings met saus naar keuze.

Sake | Zalm  

Tamago  | Zoete Japanse omelet

Tekka +2,50 | Tonijn

Unagi +3,00 | Japanse paling met unagi saus 

Saus
Truffel/teriyaki 
Spicy mayonnaise
Mayonnaise 



Soepen

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

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

China Garden sweet&sour 
chilisoep 7,50
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 mini oubliehoorntjes 
(4st)

Schaaltje nootjes  6,50 
Mix gezouten pinda, cashewnoten 
en gezoete walnoten

Edamame  6,75
Schaaltje gezouten Japanse 
sojabonen

Dim sum plateau’s

Hollandse bittergarnituur 24,00 
Diverse mix (16st) 

Plateau a la China Garden 28,00 
Cha wonton (4st) – Ha kaw (4st) – China Garden 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) 



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) 
geserveerd met zoetzure saus

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

Sate ketjap 6,50 
Huisgemaakte kipsaté (2st) 
overgegoten in zoete ketjap saus en 
besprenkeld met sesam

Ebi fry 6,50
Gefrituurde grote garnalen (2st) 

Sieuw mai 6,50
Gestoomde varkensvleespasteitjes 
(4st) 

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

Ha kaw 7,50
Gestoomde garnalenpasteitjes (4st) 

San Chai Poa 7,00
Vers slablad met lichtgekruid 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 

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

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

Loempia 8,50 (speciaal +2,00)   
Huisgemaakte loempia gevuld met 
tauge, ei en stukjes kip met atjar
(Speciaal: 1 stokje saté ajam met 
pindasaus)

Dim sum



Specialiteiten 20,00
Keuze uit kip, ossenhaas +4,50 of garnalen +6,00 en kies één van de 

onderstaande sauzen.

Tau sie | Zwarte bonensaus met stukjes paprika en ui

Jing bao | Cantonese licht zoete kruidensaus met stukjes paprika en 
bosuitjes 

He zi | Intens zoete ketjap-manis saus met sesam en bosuitjes

Sa cha | Fijngesneden kruidige verse gember in een intens gebakken 
gemberolie

He jiao | Pittige zwarte pepers met verse knoflook en stukjes paprika

Jia chan | Zeer pittige rode soja bonensaus en pepers met peultjes, wortel en 
bosui

Five spices | Vijf gemengde specerijen met rode pepers, ui, sesamzaadjes en 
bosui

Hoisin | Licht zoet pittige Cantonese kruidensaus met stukjes paprika, uien, 
rode pepers met gefrituurde vermicelli

Jing song | Verse gember en bosui 

Ho you | Milde oestersaus met wortel en ui

Sushi lunch 25,00 p.p.
min 2 pers.

 
Edamame en yakitori

*** 

Winter special (4st p.p.) | gefrituurde 
garnaal, avocado, geflambeerde 

zalm, spicy mayo, unagi saus, 
chilipoeder, sesam, bosui

+
Crispy Chicken roll (4st p.p.) | 

krokante kip, truffel-teriyakimayo, 
gefrituurde ui, sesam

***

Verrassingsdessert óf thee óf koffie

Chinese lunch 25,00 p.p.
min 2 pers.

 
Kippen- óf tomatensoep en cassave 

kroepoek

*** 

 Kip kerrie China Garden | kipfilet in 
romige gele kerriesaus

+
Babi pangang | mager varkensvlees 

in licht pikante saus

***

Verrassingsdessert óf thee óf koffie

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

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


