À la carte menukaart
Chinees – Indisch Restaurant

“Jade City”

Baan 16
8256 AX Biddinghuizen
0321-331100 of 06-21555858

Chinese rijsttafels
A1. Jade City

A2. Kantonees

Vanaf 2 personen € 45,00

Vanaf 2 personen € 43,00

Jade City soep
***
Dim sum
***
Peking eend met oestersaus
Ossenhaas met ananas
Kippenvlees met tausisaus
Gepaneerde Chinese garnalen
***
IJs of koffie

Wan tan soep
***
Dim sum
***
Kippenvlees met cashewnoten en groente
Chinese koe loe yoek met ananas
Cha siu met ketjapsaus
Gebraden mager spek met pikante saus
***
IJs of koffie

A3. Szechuan

A5. A

Vanaf 2 personen € 50,00

Vanaf 2 personen € 40,00

Szechuan soep (pittig)
***
Dim sum
***
Szechuan you pien
Ossenhaas met tausisaus
Chinese garnalen met gon bao saus
Visfilet met ananas
***
IJs of koffie

Champignonsoep met kip
***
Dim sum
***
Babi pangang met pikante saus
Foe yong hai met kip
Kippenvlees met oestersaus
Gepaneerde Chinese garnalen
***
IJs of koffie

A6. B

A7. Indisch

Vanaf 2 personen € 40,00

Vanaf 2 personen € 42,00

Champignonsoep met kip
***
Dim sum
***
Cha siu met ketjapsaus
Kippenvlees met ananas
Tjap tjoy met kip
Gepaneerde Chinese garnalen
***
IJs of koffie

Pikante soep
***
Dim sum
***
Babi pangang
Gepaneerde kipfilet
Foe yong hai met kip
Indisch rundvlees kerrie
Indisch rundvlees bali
Gado gado
Saté
Pisang goreng
Indische groente
Pinda’s en geraspte kokos
Ananas en atjar
***
IJs of koffie

Rijsttafels zijn inclusief witte rijst
I.p.v. witte rijst met nasi of bami
I.p.v. witte rijst met miehoen, Chinese bami
of Chinese nasi

€ 1,00
€ 3,00

Chinese rijsttafels
A9. C

A10. Chinees Indisch

Vanaf 4 personen € 80,00

Vanaf 4 personen € 90,00

Tomatensoep
***
Dim sum
***
Babi pangang
Gepaneerde kipfilet
Gepaneerde Chinese garnalen
Koe loe yoek
Foe yong hai met kip
Tjap tjoy met kip
Ossenhaas met tausisaus
Saté
***
IJs of koffie

Pikante soep
***
Dim sum
***
Babi Pangang
Gepaneerde kipfilet
Gepaneerde Chinese garnalen
Koe loe yoek
Foe yong hai met kip
Tjap tjoy met kip
Ossenhaas met pikante saus
Kippenvlees met kerriesaus
Indisch rundvlees kerrie
Indisch rundvlees bali
Gado gado
Saté
Pisang goreng
Indische groente
Pinda’s en geraspte kokos
Ananas en atjar
***
IJs of koffie

A12. Peking

A13. Shanghai

Vanaf 4 personen € 110,00

Voor 4 personen € 92,00

Jade City soep
***
Dim sum
***
Teppan visfilet
Ananas gevuld met zoetzure kippenvlees
Chinese garnalen met gon bao saus
Ossenhaas met broccoli
Peking eend met pikante saus
Gepaneerde kipfilet met citroensaus
***
IJs of koffie

Champignonsoep met kip
***
Dim sum
***
Chinese koe loe yoek met ananas
Ossenhaas met tausisaus
Spareribs met zoetzure saus
Gepaneerde kipfilet
Chinese garnalen met broccoli
Babi pangang
Kippenvlees met gon bao saus en
cashewnoten
Koe loe yoek
***
IJs of koffie

De rijsttafels zijn inclusief witte rijst
I.p.v. witte rijst met nasi of bami
I.p.v. witte rijst met miehoen, Chinese bami of Chinese nasi

€ 1,00
€ 3,00

A14. Chinese fondue
Vanaf 2 personen € 50,00
Bouillon fondue
***
Ossenhaas
Kippenvlees
Varkensvlees
Chinese garnalen
Inktvis
Visballetjes
Tofu
Broccoli
Chinese champignons
Chinese mie
***
Gembersaus
Kerriesaus
Zoetzure saus
Oestersaus
***
IJs of koffie

A17.

A18.

Sai Kan Boo

Teppan

Deze gerechten worden geserveerd in
een hete schotel.

Deze gerechten worden geserveerd op een
hete ijzeren schaal met ui en paprika overgoten
met ons befaamde zoet pittige teppan saus.

Sai Kan Hoi Sing Boo
€ 19,00
Met Chinese garnalen, inktvis,
visballetjes, surimi, coquilles, Chinese
champignons, broccoli
en groente
Sai Kan Tjap Woi Boo
€ 17,00
Met Chinese garnalen, visballetjes,
kippenvlees, varkensvlees, Ossenhaas,
Chinese champignons, broccoli
en groente

A19.
A20.
A21.
A22.
A23.
A24.
A25.

Bovenstaande gerechten zijn inclusief witte rijst
I.p.v. witte rijst met nasi of bami
I.p.v. witte rijst met miehoen, Chinese bami of Chinese nasi

Gepaneerde kippenvlees
€ 16,50
Sang Yang Yuk
€ 16,50
(Babi pangang, cha siu en spek)
Spareribs
€ 16,50
Ossenhaas
€ 19,00
Peking eend
€ 19,00
Visfilet
€ 19,00
Chinese garnalen
€ 19,00

€ 1,00
€ 3,00

Combinatie gerechten
K1.
K2.
K3.
K4.
K5.
K6.
K7.
K8.
K9.
K10.
K11.
K12.
K13.
K14.
K15.

Drie verschillende gerechten in één menu
Babi pangang, tjap tjoy met kip en 2 stokjes saté
Babi pangang, foe yong hai met kip en 2 stokjes saté
Babi pangang, kippenvlees met kerriesaus en 2 stokjes saté
Babi pangang, kippenvlees met ananas en 2 stokjes saté
Babi pangang, koe loe yoek en 2 stokjes saté
Babi pangang, kippenvlees met tausisaus en 2 stokjes saté
Babi pangang, Indisch rundvlees en 2 stokjes saté
Babi pangang, varkensvlees met oestersaus en 2 stokjes saté
Kippenvlees met kerriesaus, koe loe yoek en koe loe kai
Babi pangang, foe yong hai met kip met tjap tjoy met kip
Babi pangang, foe yong hai met kip en kippenvlees met kerriesaus
Babi pangang, foe yong hai met kip en kippenvlees met ananas
Babi pangang, foe yong hai met kip en kippenvlees met pikante saus
Kippenvlees met ananas, gepaneerde Chinese garnalen en koe loe yoek
Gesneden biefstuk met tausisaus, gepaneerde Chinese garnalen en koe loe yoek

Bovenstaande gerechten zijn inclusief witte rijst
I.p.v. witte rijst met nasi of bami
I.p.v. witte rijst met miehoen, Chinese bami of Chinese nasi

Soepen
1.
2.
3.
4.
5.
5a.

Kippensoep
Tomatensoep
Haaienvinnensoep
Champignonsoep met kip
Wan tan soep
Jade City soep
(licht gebonden soep met surimi,
vlees en groente)
6. Pikante soep met kip
6a. Szechuan soep
(licht gebonden pittige zure soep
met tofu en groente)
7. Groentesoep met kip

€ 1,00
€ 3,00

Voor- en bijgerechten
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

Kindermenu’s
inclusief een kinderijsje
21. Kinder nasi met 2 stokjes saté
21b. Kinder bami met 2 stokjes saté
22. 2 stokjes saté met patat
en appelmoes
22b. Koe loe kai met patat
en appelmoes
23. Frikandel met patat en appelmoes
23b. Kroket met patat en appelmoes

€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 16,00

€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50

Loempia speciaal
€ 5,00
(vlees, kip of vegetarisch)
Loempia speciaal met babi pangang,
Indisch rundvlees of 2 st. saté
€ 8,00
9.
Kroepoek
€ 3,00
10. Sieuw Mai (gestoomde of
€ 4,50
gebakken vleesknoedels, 4 stuks)
11. Ha Kauw
€ 5,50
(gestoomde garnalenknoedels, 4 stuks)
12. Kantonese loempia’s (2 stuks) € 4,00
12a. Dim sum (sieuw mai, pangsit,
€ 4,50
Cantonese loempia en kali-ko)
12b. Gepaneerde Chin. garnalen (3 st) € 6,00
13. Saté ajam (4 stokjes, kip)
€ 6,00
14. Chinese mini loempia’s (6 stuks) € 3,00
14a. Kali-ko (kerriedriehoekjes, 6 st) € 3,00
15. Pangsit goreng (6 stuks)
€ 4,00
16. Pisang goreng (banaan, 4 stuks) € 4,00
16a. Gebakken ananas (4 stuks)
€ 4,00
17. Atjar
€ 2,50
17a. Garnalen cocktail
€ 6,00
18. Patat frites
€ 3,50
18a/b Frikandel of kroket
€ 2,00
19. Witte rijst
€ 3,00
19a. Chinese dim sum voor 2 pers.
€ 15,00
(spareribs, sieuw mai, mini loempia’s,
kali-ko, pangsit en Cantonese loempia’s)
20. Diverse sauzen vanaf
€ 2,00
8.

Nasi of bami goreng
gerechten
Nasi of bami goreng
€ 6,00
(met ham en ei)
Nasi of bami goreng
met 3 stokjes saté
€ 10,00
Nasi of bami goreng
speciaal
€ 10,00
(met gepaneerde kipfilet
en 2 stokjes saté)
Nasi of bami goreng
compleet
€ 14,00
(babi pangang, gepaneerde
kipfilet en 2 stokjes saté)

24.
25.
26.

27.

Miehoen gerechten

Onze keuken specialiteiten
31.
32.
33.
34.
36.

37.

39.

40.

Fijne witte mie met diverse groente
82.
82a.
82b.
83.
84.
85.
86.

Kippenvlees
€ 11,50
Varkensvlees
€ 11,50
Vegetarisch
€ 11,00
Ossenhaas
€ 13,50
Chinese garnalen
€ 15,00
Sing chow (cha siu,
€ 13,50
kleine garnalen en kerriepoeder)
Jade City (kippenvlees, € 13,50
varkensvlees, spiegelei en 2
gepaneerde Chinese garnalen)

Chinese bami
gerechten
Gele bami met diverse groente
88.
88a.
88b.
89.
89a.
90.

Kippenvlees
€ 11,50
Varkensvlees
€ 11,50
Vegetarisch
€ 11,00
Ossenhaas
€ 13,50
Chinese garnalen
€ 15,00
Jade City (kippenvlees, € 13,50
varkensvlees, spiegelei en 2
gepaneerde Chinese garnalen)

42.
45.
46.
47.
48.
49.
53.
55.
56.

60.
61.
64.
64a.
65.
67.
70.
71.
72.
72a.
73.
73a.
74.
75.
77.
78.
79.
79a.
80.

81.

Sang yang yuk met pikante saus
€ 14,50
(babi pangang, cha siu en mager spek)
Cha siu met zoetzure saus
€ 13,50
(geroosterd varkensvlees)
Cha siu met bali saus
€ 13,50
Cha siu met ketjapsaus
€ 13,50
Tjou bai you
€ 16,00
(kippenvlees, varkensvlees, ossenhaas,
Chinese garnalen en groente met oestersaus)
Kerrie sang sing
€ 16,00
(kippenvlees, varkensvlees, Chinese
garnalen en groente met kerriesaus)
Gon bao sang sing
€ 16,00
(kippenvlees, varkensvlees,Chin.
garnalen en groente met zacht scherpe saus)
Peking kai you pien
€ 14,50
(gebakken plakjes kip- en varkensvlees
met zoet pittige saus)
Gebraden mager spek met pikante saus € 13,50
Spareribs met zoetzure saus
€ 14,50
Spareribs met hui kuo saus
€ 15,00
Peking eend met pikante saus
€ 16,50
Peking eend met zoetzure saus
€ 16,50
Peking eend met oestersaus
€ 16,50
Visfilet met oestersaus
€ 16,50
Visfilet met ananas
€ 16,50
Sang Kwak
€ 18,50
(visfilet, Chinese garnalen en surimi met een
pittige saus en 2 gepaneerde Chinese garnalen)
Chinese garnalen met hui kuo saus
€ 17,50
Chinese garnalen met gon bao saus
€ 17,50
Inktvis met hui kuo saus
€ 16,00
Lamskotelet met zwarte pepersaus
€ 27,50
Kippenvlees met tausisaus
€ 14,00
Kippenvlees met cashewnoten
€ 14,00
Kippenvlees met hui kuo saus
€ 14,00
Kippenvlees met gon bao saus
€ 14,00
Gepaneerde kipfilet met pikante saus
€ 14,50
Gepaneerde kippenvlees met 7 kruiden € 14,50
King to kai
€ 14,50
(gepaneerde kip met ananas en zoet zure saus)
Gefrituurde kipreepjes met chili saus
€ 17,50
Gesneden ossenhaas met japanse saus
€ 17,00
Gesneden ossenhaas met tausisaus
€ 17,00
Gesneden ossenhaas met hui kuo saus
€ 17,00
Gesneden ossenhaas met gon bao saus € 17,00
Mau pah
€ 17,00
(gesneden ossenhaas met pikante tomatensaus)
Babi pangang van ossenhaas met
zwarte pepersaus
€ 22,50
Can tong tjap tjoy
€ 16,00
(kippenvlees, varkensvlees, ossenhaas,
broccoli en diverse groente)
Vegetarische maaltijd
€ 13,00
(tofu, Chinese champignons en diverse groente)

91.
91a.
91b.
92.
94.

Foe yong hai

Tjap tjoy

ei gerecht met tomatensaus

groente gerecht

Kippenvlees
Ham en varkensvleesblokjes
Vegetarisch
Chinese garnalen
Speciaal
(Kippenvlees, varkensvlees en
Chinese garnalen)

€ 11,50
€ 11,50
€ 11,00
€ 15,00
€ 15,00

95.
95a.
95b.
96.
97.
98.

€ 13,50
€ 13,50
€ 13,50
€ 13,50
€ 13,50

105. Koe loe yoek met zoetzure saus
(vleesballetjes in deeg)
106. Pikante saus
108. Oestersaus
109. Kerriesaus
110. Ketjapsaus
111. Ananas (zoetzure saus)

Babi pangang

Varkensvlees gerechten

varkensvlees gerecht
102. Pikante saus
103. Ketjapsaus
103a. Kerriesaus
104. Saté saus
104a. Zoetzure saus

Kippenvlees
€ 12,50
Varkensvlees
€ 12,50
Vegetarisch
€ 12,00
Ossenhaas
€ 14,50
Chinese garnalen
€ 15,50
Jade City
€ 14,50
(kippenvlees, varkensvlees, spiegelei
en 2 gepaneerde Chinese garnalen)

€ 13,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 13,50

Kip gerechten
112. Koe loe kai met zoetzure saus
(kipballetjes in deeg)
113. Pikante saus
113k. Ketjapsaus
113o. Oestersaus
116. Kerrie saus
117. Ananas (zoetzure saus)

€ 13,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 13,50

Ossenhaas gerechten
€ 16,50
€ 16,50
€ 16,50
€ 16,50
€ 17,00

119. Pikante saus
119a. Oestersaus
121. Ketjapsaus
122. Kerriesaus
123. Ananas (zoetzure saus)

Chinese garnalen
gerechten
124.
125.
127.
128.
129.
130.

Gepaneerde Chinese garnalen
Pikante saus
Oestersaus
Kerriesaus
Ananas (zoetzure saus)
Cashewnoten

€ 16,50
€ 16,50
€ 16,50
€ 16,50
€ 17,00
€ 17,00

Bovenstaande gerechten zijn inclusief witte rijst
I.p.v. witte rijst met nasi of bami
€ 1,00
I.p.v. witte rijst met miehoen, Chinese
bami of Chinese nasi
€ 3,00

Indische gerechten
131. Nasi of bami rames gewoon
(2 soorten Indisch rundvlees, Indische groente, spiegelei, pinda’s en geraspte kokos)
132. Nasi of bami rames speciaal
(2 soorten Indisch rundvlees, Indische groente, gepaneerde kipfilet,
2 stokjes saté, spiegelei, pinda’s en geraspte kokos)
134. Gado gado
(taugé en Indische groente overgoten met saté saus, spiegelei en kroepoek)
137. Indisch rundvlees bali of kerrie

€ 10,00
€ 13,50
€

8,00

€ 13,50

