Chinese SpeciliteitenRestaurant

Shanghai
Menu

welkom bij
Shanghai
Directie en medewerkers van restaurant Shanghai
heten U van harte welkom!
U heeft gekozen om te dineren op een originele culinaire
Chinese wijze. Daarvoor kunnen wij verschillende
menu's aanbieden.
Een van onze specialiteiten is het Verrassingsmenu.
U kunt ook kiezen voor ons Cantonees menu, Szechuan
menu, Peking menu, Shanghai menu of Seafood menu.
Maar U kunt natuurlijk ook zelf een menu samenstellen
met de gerechten uit onze specialiteitenkaart.
Onze chefkok bereidt Uw diner elke dag met zorg en
plezier.
Wij wensen U alvast een smakelijk diner toe!

Heeft U speciale dieetwensen? Laat het ons weten! Wij besteden uiterste
zorg om zoveel mogelijk aan Uw speciale wensen tegemoet te komen!
Do you follow dietary guidelines? Please let us know. We will do our best to
ensure your needs and meet your requirements.

- Soepen 汤品 001 Kippensoep /4,20
003 Tomatensoep /4,50
004 Haaievinnensoep /4,50
006 Wantansoep (vleespasteitje soep) /6,50
007 Siu Kau soep (garnalenpasteitje soep) /8,00
008 Peking soep (hete soep) /7,00

-Voorgerechten 前菜 039 Mais met peper en zout /6,85
044 Edamame (sojabonen) /6,50
050 Kerry kok (driehoekige loempia met kerrie) /4,50
053 Chinese mini loempia's (8 st.) /4,50
057 Sate Ajam (Kip) /6,55
068 Gebakken banaan met honing /4,95

-Dim Sum 点心 019 Peking eend flensjes (6 st.) /19,50
037 Rainbow on the sky /6,50
040 Siu Long bao (gestoomd) /7,45
045 Gevulde Spaanse zoete peper (2 st.) /5,85
052 Cantonese loempia's (2 st.) /4,50
060 Siu Mai 4 st. (gestoomde pasteitjes met vlees) /5,50
061 Ha Kau 4 st. (garnalenpasteitjes) /7,85
063 Cantonese Wantan (4 st. ) /5,50
087 Dim Sum mix gebakken /7,50
088 Dim Sum mix gestoomd /7,50
089 Seafood roll / 7,95
523 Sint Jacobsschelpen met knoflooksaus（p.st) /7.50

-Hoofdgerechten 正餐 294 酥炸大虾 Gepaneerde grote garnalen (10 st.) / 18.50
296 生骨龙利片 Tongfilet met Thousand Islandssaus /25,50
528 豉油煎带子 Gebakken Sint Jacobsschelpen met tausisaus /29.00
530 椒盐肉排 Varkenskarbonade met zout en peper /15.80
537 黑椒羊扒煲 Lamskoteletjes met zwartepepersaus /24.95
539 蜜椒牛柳粒 Ossenhaas met walnoten /21.00
540 香芒牛柳粒 Ossenhaas met verse mango /21.00
542 味彩牛柳丝 Ossenhaas met zoetzure groenten en tausisaus /20.50
543 千岛明虾球 Grote garnalen met Thousand Islandssaus /22.00
544 香芒明虾球 Grote garnalen met verse mango /22.50
546 椒盐百花卷 Drooggevulde inktvis met zout en peper /22.00
548 五柳鱼片 Visfilet met diverse groenten en zoetzure saus /19.50
550 麻婆豆腐煲 Garnalen. ossenhaas en tahoe met pittige saus /16.50
551 煎襄豆腐煲 Gebakken gevulde tahoe /17.95
552 什回豆腐煲 Diverse soorten vlees, groenten en tahoe /17.35
554 香柠鸡脯 Kipfilet met citroensaus /16,00
555 姜葱鸡片 Kipfilet met gember en lente-ui/16.00
556 凤城小炒 Diverse groenten met garnalen, visstick en inktvis /18.00
557 什锦龙利鱼片 Diverse groenten met tongfilet /22.00
558 椒盐鸡件 Kipstukjes met zout en peper /17.50
576 蜜椒牛柳丝 Ossenhaas met zwartepeperhoning en sesam /21.00

*Alle hoofdgerechten zijn inclusief witte rijst . I.p.v. witte rijst, met nasi of bami /1,50，
I.p.v. witte rijst, met mihoen of dune chi bami /2,80.
I.p.v. witte rijst, met thaise nasi of bami /6,50, I.p.v. witte rijst met yeung chow nasi of bami /6,50.
Extra witte rijst /3.50. Extra nasi of bami /4,50, Extra thaise of yeung chow nasi of bami /8,50.

-Teppan gerechten 铁板 394 铁板火肉 Babi pangang met pikantesaus /16.50
395 铁板叉烧 Chinese babi pangang Cha Sui met zoetesaus /17.95
397 铁板黑椒牛扒 Biefstuk met zwartepepersaus /25.00
398 铁板煎襄豆腐 Gevulde tahoe met oestersaus /19.50
399 铁板吧吧扒 Biefstuk met een speciale barbecuesaus /25.00
400 铁板沙茶鸡 Kipblokjes met taiwanese BBQsaus /18.50
401 铁板豆豉鸡 Kipblokjes met zwartebonensaus /18.50
402 铁板黑椒鸡 Kipblokjes met zwartepepersaus /18.95
403 铁板沙茶牛 Ossenhaas met taiwanese BBQsaus /20.50
404 铁板豆豉牛 Ossenhaas met zwartebonensaus /20.50
405 铁板黑椒牛 Ossenhaas met zwartepepersaus /21.55
421 铁板串烧 Ossenhaas, garnalen, kip met BBQsaus en cognac /21.00
430 铁板豆豉虾 Garnalen met zwartebonensaus /22.50
431 铁板沙茶虾 Garnalen met taiwanese BBQsaus /22,50
432 铁板黑椒虾 Garnalen met zwartepepersaus /22,85
433 铁板三拼 Kip, ossenhaas en garnalen met zwartebonensaus /23,50

*Alle hoofdgerechten zijn inclusief witte rijst . I.p.v. witte rijst, met nasi of bami /1,50，
I.p.v. witte rijst, met mihoen of dune chi bami /2,80.
I.p.v. witte rijst, met thaise nasi of bami /6,50, I.p.v. witte rijst met yeung chow nasi of bami /6,50.
Extra witte rijst /3.50. Extra nasi of bami /4,50, Extra thaise of yeung chow nasi of bami /8,50.

-Nasi/Bami gerechten 炒饭 / 面 -met kipfilet en groenten /11.95
-met grote garnalen en groenten /16.80

-a-la- 'Shanghai' (1 st sate, kip haasjes, Foe Yong Hai ,babi pangang) /15,50
-"Yeung chow" ( groenten, cha sui en garnaaltjes) /13.50
-"Singapore" (groenten, cha siu,garnaaltjes en kerry) /13.50
-"Thais" (groenten, kipfilet, thaise kruiden en verse tomaten) /14.95

-Mihoen/Chin. Mie gerechten 米粉 / 中面 -Vegetarisch /13,50
-met kipfilet en groenten /13.95
-met grote garnalen en groenten /17.85
-a- la- 'shanghai' (1 st sate, kip haasjes, Foe Yong Hai ,babi pangang) /17,50
-"Yeung chow" (groenten,cha sui en garnaaltjes) /14.50
-"Singapore" (groenten, cha sui,garnaaltjes en kerrie) /14.50
-"Thais" (groenten, kipfilet, thaise kruiden en verse tomaten) /16.55

Foe Yong Hai gerechten

Tjap Tjoy gerechten

芙蓉蛋

什锦菜

179 met kipfilet /13,50
182 met ossenhaas / 15.50
183 met grote garnalen /17.50
184 a- la- "Shanghai"/16.00

190 met kipfilet / 13,50
193 met ossenhaas / 15.50
194 met grote garnalen / 17.50
195 a-la- "Shanghai"/ 16.00

Koe Loe gerechten

Babi Pangang gerechten

古老肉

烧肉

202 Koe Loe Kai (kip) / 13.95
203 Orginele Koe Loe Kip /14.95
240 Koe Loe Yuk / 13.95
241 Orginele Koe Loe Yuk /14.95

230 Speciaal / 14.50
234 Spek / 15.50
235 Cha Sui / 16.00
236 Spareribs / 14.00

*Alle hoofdgerechten zijn inclusief witte rijst . I.p.v. witte rijst, met nasi of bami /1,50，
I.p.v. witte rijst, met mihoen of dune chi bami /3.00.
I.p.v. witte rijst, met thaise nasi of bami /6,50, I.p.v. witte rijst met yeung chow nasi of bami /6,50.
Extra witte rijst /3.50. Extra nasi of bami /4,50, Extra thaise of yeung chow nasi of bami /8,50.

-Peking eend gerechten 烤鸭 220 Orginele ½ Peking eend met been /17.00
221 Peking eend met chinese groenten / 17.95
222 Peking eend met ananas / 17.95
223 Peking eend met chinese champignons / 18.50
224 Peking eend met knoflooksaus / 17.95
225 Peking eend met oestersaus / 17.95

-Vegetarische gerechten 斋餐 310 Orginele Foe Yong Hai /13,50
312 Tjap Tjoy Tahoe /13,50		
316 Pak Choi met knoflook /13,50

311 Tjap Tjoy Vegetarisch /13,50
313 Tahoe met zwartebonen /13,50
317 Chinese groentenmix /15,50

-Diverse wokgerechten 炒餐 -Kipfilet gerecht /14,85
-Varkensvlees gerecht / 14,95
-Ossenhaas gerecht / 17,50
-Garnalen gerecht / 18,50
		
-met champignons
		
-met chinese champignons
		
-met knoflooksaus
		
-met oestersaus
		
-met kerriesaus
		
-met tausisaus (zwartesojabonensaus)
		
-met zwartepepersaus
		
-met zout en peper
		
-met sacha saus (taiwanese BBQ saus)
		
-met kongpo saus (met cashewnoten)
		
-met cashewnoten
*Alle hoofdgerechten zijn inclusief witte rijst . I.p.v. witte rijst, met nasi of bami /1,50，
I.p.v. witte rijst, met mihoen of dune chi bami /3,00.
I.p.v. witte rijst, met thaise nasi of bami /6,50, I.p.v. witte rijst met yeung chow nasi of bami /6,50.
Extra witte rijst /3.50. Extra nasi of bami /4,50, Extra thaise of yeung chow nasi of bami /8,50.

（两位起）

惊喜全餐

-VerrassingsmenuVanaf 2 personen
(vanaf 2p)

33,00 p.p.
5 verrassende gangen
******

广东全餐

（两位起）

-Cantonees menuVanaf 2 personen (vanaf 2p)
22,50 p.p.
Wantan soep 云吞汤
Dim Sum Mix 点心拼盘
Cantonese Koe Loe Yuk 中式古老肉
Tjap Tjoy met kip 鸡肉什锦菜
Geroosterd buikspek 火腩
******

（两位起）

四川全餐

-Szechuan menuVanaf 2 personen (vanaf 2p)
25,50 p.p.
Sun Lat Tong soep 酸辣汤
Dim Sum Mix 点心拼盘
Kongpo Kai met cashewnoten 宫保鸡丁
Karbonade met peper en zout 椒盐肉排
Ossenhaas met zwartepepersaus 黑椒牛肉
******

（两位起）

北京全餐

-Peking menuVanaf 2 personen (vanaf 2p)
28,00 p.p.

（两位起）

上海全餐

Eendenfilet soep 鸭丝斤
Geroosterd eendevel in flensjes 片皮鸭
Peking eend Chinese champignons 冬菇鸭
Ossenhaas met zwartepepersaus 黑椒牛肉
Kip met gember en lente-ui 姜葱鸡片
******

-Shanghai menuVanaf 2 personen (vanaf 2p)
28,50 p.p.

（两位起）

海鲜全餐

Soep a- la- Shanghai 招汤
Dim Sum Mix 点心拼盘
Mat Chieuw Ngau Law 蜜椒牛柳粒
Karbonade met Kingdo saus 京都肉排
Gevulde inktvis met peper en zout 椒盐百花卷
Garnalen met verse mango 香芒虾球
******

-Seafood menuVanaf 2 personen (vanaf 2p)
30,50 p.p.
Seafood soep 海鲜汤
Seafood roll 沙律海鲜卷
Visfilet met zoetzure saus 五柳鱼片
Gevulde inktvis met peper en zout 椒盐百花卷
Japanse style garnalen 日式炸虾
Garnalen met Thousand Islandssaus 千島虾球
******

（两位起）

印尼全餐

-Indische rijsttafelVanaf 2 personen (vanaf 2p)
16,50 p.p.
Kroepoek, Pinda, Kokos
Ei, Atjar, Sajur, Gado gado
Daging smoor, Daging roedjak,
Ajam bali, Babi pangang, kip sate
******

（两位起）

中华全餐

-Chinese rijsttafelVanaf 2 personen (vanaf 2p)
18,50 p.p.
Chinese mini loempia
Cantonese Pangsit
Tjap Tjoy met kipfilet
Foe Yong Hai met varkensvlees
Babi pangang, Koe Loe Yuk
******

大家樂餐

（两位起）

-Familie rijsttafelvoor 2 personen
31,50
Foe Yong Hai met varkensvlees
Babi pangang
Koe Loe Yuk
******

*Alle hoofdgerechten zijn inclusief witte rijst . I.p.v. witte rijst, met nasi of bami /1,50，
I.p.v. witte rijst, met mihoen of dune chi bami /3,00.
I.p.v. witte rijst, met thaise nasi of bami /6,50, I.p.v. witte rijst met yeung chow nasi of bami /6,50.
Extra witte rijst /3.50. Extra nasi of bami /4,50, Extra thaise of yeung chow nasi of bami /8,50.

-Combinatie gerechten 拼餐 Combinatie van 2 gerechten naar keuze / 16,00
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

-Babi pangang mager
-Babi pangang spek
-Foe Yong HAI kip
-Tjap Tjoy met kip
-Kipfilet in kerriesaus
-Kipfilet met champignons
-Kipfilet met pikante saus
-Koe Loe Yuk (varken
-Koe Loe Kai
-Gado gado
-1/2 kip met pikantsaus
-Daging smoor
-Daging roedjak
-Varkensvlees met kerriesaus
-Varkensvlees met champignons
-Cha Sui (chinese babipangang) 1 euro extra

*Alle hoofdgerechten zijn inclusief witte rijst . I.p.v. witte rijst, met nasi of bami /1,50，
I.p.v. witte rijst, met mihoen of dune chi bami /3.00.
I.p.v. witte rijst, met thaise nasi of bami /6,50, I.p.v. witte rijst met yeung chow nasi of bami /6,50.
Extra witte rijst /3.50. Extra nasi of bami /4,50, Extra thaise of yeung chow nasi of bami /8,50.

