
 



Alle gerechten met witte rijst, bami of nasi naar keuzen.                                  
met Mihoen of Chinese Bami € 2,50 extra 

Verrasing menu 
 

Als	  u	  niet	  zo'n	  liefhebber	  bent	  van	  al	  dat	  zoeken	  naar	  gerechten,	  	  
(een	  gerechten	  kiezen	  zo	  moeilijk	  is)	  

bladert	  u	  dan	  niet	  verder	  en	  vraag	  aan	  bedinging	  naar	  onze	  	  
"VERRASSING	  MENU	  VAN	  HET	  HUIS"	  

Onze	  keuken	  is	  van	  oorsprong	  KANTONEES	  en	  op	  basis	  daarvan	  heeft	  onze	  chef	  kok	  een	  
(regelmatig	  vernieuwd)	  gerechten	  assortiment	  samengesteld.	  Dit	  assortiment	  maakt	  een	  
gevarieerde	  ECHTE	  CHINEES	  MAALTIJD	  mogelijk.	  

Voorafje	  uit	  kiezen	  1	  of	  	  2	  :	  

1 Fijne	  delicatesse	  (dim-‐sum)	  
2 Soep	  naar	  keuze	  (	  zien	  volgende	  pagina	  )	  

	   Daarna	  komt	  er	  een	  keur	  van	  lekkernijen	  op	  tafel:	  
	   ossenhaas-‐,	  kip-‐,	  varkensvlees-‐	  en	  Chinese	  gerechten,	  indien	  gewenst	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ook	  garnalen-‐	  en	  visgerechten,	  waar	  net	  iets	  meer	  aandacht	  aan	  is	  besteed,	  
zodat	  ze	  duidelijk	  onderscheiden	  van	  gewone	  gerechten.	  

Natuurlijk	  worden	  ze	  wel	  met	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
witte	  rijst,	  nasi,	  bami,	  mihoen	  of	  	  chinees	  bami	  geserveerd.	  	  

Menu	  vanaf	  2	  personen	  	  

U	  kunt	  deze	  Specialiteiten	  ook	  	  
Zonder	  voorafje	  bestellen	  voor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  €	  19,50	  p.p.	  
Met	  voorafje	  kunt	  u	  genieten	  voor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  €	  23,90	  p.p.	  	  	  
Met	  luxe	  gerechten	  er	  bij	  	  (gernalen	  en	  vis)	  voor	  	  	  	  €	  35,50	  p.p.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Alles is met koffie, thee of ijs  



Alle gerechten met witte rijst, bami of nasi naar keuzen.                                  
met Mihoen of Chinese Bami € 2,50 extra 

SOEPEN 

 
150.    Kippen soep                                                                                    €4,20 
1 5 1 .  T o m a t e n s o e p         €4,20 
152.  Haaievinnensoep       €4,20 
153.   Verse groetensoep       €4,20 
154.   Peking soep (Pikante soep gevuld met kip)             €4,50 
155.     Eend soep  (Gebonden soep met reepjes eend filet)                                  €4,95 
156.   Wan Tan soep (vlinderdeegjes in heldere bouillon)  €5,50 
	  

 
VOORGERECHTEN 

 
170. Tsun kun                        € 2,75 
        mini loempia ( 2 stuks ) 
171. Loempia Speciaal                  € 4,50 
172. Pangsit Goreng (4 stuks)              € 3,50 
        Gebakken deeg gevuld met kipvlees 
173. Tza Ha (2 stuks)               € 4,00 
        Krokant chinees garnalen 
174. Chinese Hors d’Oeuvre         € 8,00 
         (mini loempia, pangsit, kerriekoek en krokante garnalen) 
175. Beroemde Peking Eend rol        € 8,00 
        (Fijngehakte eendenborstfilet op flensjes met hoi-sin saus) 
176. Saté Ajam (3 stokjes)              € 4,50 
177. Tza  S iu  Mai                       € 3,50 
       (Krokant gebakken vleespasteitjes) 
182. Pisang Goreng                                                                  € 4,00 
      (4 stuks Gebakken banaan)             
 
 
 
 



Alle gerechten met witte rijst, bami of nasi naar keuzen.                                  
met Mihoen of Chinese Bami € 2,50 extra 

Rijsttafels 
 
192.  INDISCHE RIJSTTAFELS     (Vanaf 2 personen) P.P. € 18,50 

 
Pangsit Goreng 

Babi Pangang, ajam pangang, Saté, Cocos met noten, 
Sajor-sambal groente met spiegel ei, Atjar, 
Daging Randang, Gado gado, Pisang Goreng 

 
Koffie of Thee ( met bonbons ) 

193. CHINESE RIJSTTAFELS      (Vanaf 2 personen )  P.P.  €19,50 

Pangsit Goreng, 

Gepaneerde Chinese garnalen, Saté, Tja Koe Kai, Babi Pangang, Koe Loe kai , 
Foe Yong Hai, Tjap Tjoy, Kipfilet met zwarte bonnensaus 

 
Koffie of Thee ( met bonbons ) 

 
194. Chinees -Indisch rijsttafel Indrapoera 

                                       (Vanaf 4 personen)         P.P. €23,50 

Soep of  pangsit 

Babi Pangang, ajam pangang, Cocos met noten, 
Sajor-sambal groente met spiegel ei, Atjar, Daging Randang,  
Gado gado, Pisang Goreng, Gepaneerde Chinese garnalen, 

Saté ,Tja Koe Kai, Babi Pangang, Koe Loe kai ,  
Foe Yong Hai, Tjap Tjoy, Kipfilet met cashewnoten,  

       babi pangang ketjap, Lychee met rundvlees 

Koffie of Thee (met bonbons ) 



Alle gerechten met witte rijst, bami of nasi naar keuzen.                                  
met Mihoen of Chinese Bami € 2,50 extra 

M E N U 

201.   Menu Indrapoera (Vanaf 2 personen)  p.p.€23,50 
 
• Soep naar keuze  
• Tsieuw ying Kai ( kip met  kruiden) 
• Ossenhaas met zwarte bonen saus 
• Gernalen met verse Chinese groenten 
• Koffie of Thee (met bonbons) 

 

202. Oriental Seafood menu (Vanaf 2 personen)       p.p. €38,95 
 
• Seafood soep  
• Tjiew Yim Ha 
• San Kwak  (tong filet met krab in lichte kruidensaus) 
• Chinees garnalen met pittige zoetzure saus 
• Dessert 
 
 
 

 
203. Kantonese menu (vanaf 2 personen)         p.p. € 21,50 

• Soep naar keuze 
• Mini loempia, Kerrie koekjes, Pangsit Goreng 
• Chay Sieuw (Chinese Babi Pangang) 
• Gon Boa Kai (kipfilet met groenten in pittige saus)  
• Tau Fu Po (Tau Fu met diverse groenten) 
• Dessert  

 
 
 



Alle gerechten met witte rijst, bami of nasi naar keuzen.                                  
met Mihoen of Chinese Bami € 2,50 extra 

204.  Si Chuan menu (Vanaf 2 personen) P.P. € 22,50 
  

• Soep naar keuze 
• Mini loempia, Kerriekoekjes, Pangsit Goreng 
• Gon Bao genalen (chinees gernalen met uien in pittige saus) 
• Sichuan san si (drie soorten vleessliertjes met rode pepersaus) 
• Tofu met groente met pikante saus  
• Dessert  

 
 

   
205. Peking menu (Vanaf 2 personen)       P.P. € 23,50 

 
• Peking soep  
• Peking eend rol  

(Fijngehakte eendenborstfilet op flensjes met hoi-sin saus) 
• Geroosterde Peking Eend 
• Babi ketjap (magervlees) 
• Peking vogelnest  

( Eend rip en verse groente met oestersaus en cashewnoten)  
• Dessert  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Alle gerechten met witte rijst, bami of nasi naar keuzen.                                  
met Mihoen of Chinese Bami € 2,50 extra 

TI PAN GERECHTEN 

 

250. Chinees krokante kai           € 17,50 
         (Kippenfilet met vruchten in zoetzure saus) 
251. Gon Bao Kai       € 17,50 
  (Kippenfilet met verse groenten in pittige saus) 
252. Tau Sie Kai       € 17,50 
         (Kippenfilet met verse groente in zwarte bonensaus) 
 
 
253. Chinees krokante yuk      € 17,50 
  (varkenhaas met vruchten in zoetzure saus)  
254. Gon Bao Yuk       € 17,50 
  (Varkenshaas met verse groenten in pittige saus) 
255. Tau Sie Yuk       € 17,50 
  (Varkenshaas met verse groente in zwarte bonensaus) 
 
 
256. King Do Ngau Yuk                                    € 19,50 
  (Ossenhaas met verse annas  in pittige zoetzure saus) 
257. Tau Sie Ngau Yuk      € 19,50 
  (Ossenhaas met verse groenten in zwarte bonensaus) 
258. Gon Bao Ngau Yuk      € 19,50 
  (Ossenhaas met verse groenten in pittige saus) 
259. Lychee Ngau Yuk      € 20,00 
         (Ossenhaas met Lychees in pikante saus) 
 
 



Alle gerechten met witte rijst, bami of nasi naar keuzen.                                  
met Mihoen of Chinese Bami € 2,50 extra 

 
260. Gon Bao Ha             € 21,00 
         (Chinese garnalen met verse groenten in pittige saus) 
261. Tau Sie Ha                        € 21,00 
         (Chinese garnalen met verse groentein zwarte bonensaus) 
262. Lychee Ha                 € 21,50 
        (Chinese garnalen met Lychees in pikante saus) 
 
263. King Do Ap                   € 22,50 
         (Geroosterd eend met ananas in pittige zoetzure saus) 
264. Ti Pan Sieuw Ap      € 22,50 
          (Geroosterd eend met verse groenten in pittige saus) 
265. Tau Sie Ap                 € 22,50 
        (Geroosterd eend met verse groenten in zwarte bonensaus) 
 
266. Ti Pan San Sin                € 25,50 
        (Drie soorten vlees in pittige teriyaki saus ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alle gerechten met witte rijst, bami of nasi naar keuzen.                                  
met Mihoen of Chinese Bami € 2,50 extra 

COMBINATIE GERECHTEN 

 
301. Babi Pangang met 2 stokjes saté          € 13,50 
 
302. Ajam Pangang met 2 stokjes saté   € 13,50 
 
303. Tjap Tjoy met 2 stokjes saté    € 13,50 
 
304. Foe Yong Hai met 2 stokjes saté   € 13,50 
 
305. Koe Loe Yuk met 2 stokjes saté    € 13,50 
 
306. Foe Yong Hai met Babi Pangang    € 14,50 
 
309. Koe Loe Yuk met Babi Pangang    € 14,50 
 
310. Tjap Tjoy met Babi Pangang     € 14,50 
 
311. Peking Eend met Babi Pangang    € 15,50 
 
312. Chinese garnalen met Babi Pangang   € 15,50 
 
313. Koe Loe Yuk met Tjap Tjoy           € 14,50 
 
314. kip indrapoera met Tjap Tjoy    € 14,50 
 
315. Tjap Tjoy met Foe Yong Hai           € 14,50 
 
316. Koe Loe Yuk met Foe Yong Hai    € 14,50 
 
317. kip indrapoera met Foe Yong Hai   € 14,50 
 



Alle gerechten met witte rijst, bami of nasi naar keuzen.                                  
met Mihoen of Chinese Bami € 2,50 extra 

 
NASI GERECHTEN 

 
321. Nasi goreng                              € 8,00 
322. Nasi  goreng Speciaal                             € 9,50 

323. Nasi goreng met 3 stokjes saté                       € 11,50 
324. Foe Yuk Fang            € 13,50 

(Met Foe Yong Hal, Babi Pangang en 1 stokje saté)   
325. Nasi Goreng Yang Chow          € 13,50 
326. Nasi Goreng met kipfilet en champignons               € 11,00 

327. Nasi met Ossenhaas en champignons                € 12,50 

328. Nasi Goreng met Chinese garnalen en champignons     €13,50 
329. Nasi Goreng kip kerry                                                         €11,50 

333. Nasi Goreng "Indrapoera"        € 14,00 

 (Met Babi Pangang, Foe Yong Hai, Saté en Tja Koe Kai) 

BAMI GERECHTEN 

341. Bami Goreng                            € 8,00 
342. Bami Goreng Speciaal                    € 9,50 

343. Bami Goreng met 3 stokjes saté       € 11,50 

344. Foe Yuk Mian                    € 13,50 

(Met Foe Yong Hal, Babi Pangang en 1 stokje saté) 

345. Bami Goreng Yang Chow                   € 13,50 

346. Bami Goreng met kipfilet en champignons               € 11,00 

347. Bami Goreng met Ossenhaasen champignons     € 12,50 

348. Bami Goreng met Chinese garnalen en champignons    € 13,50 
353. Bami Goreng "Indrapoera"                € 14,00 
 (Met Babi Pangang, Foe Yong Hai, Saté en Tja Koe Kai) 



Alle gerechten met witte rijst, bami of nasi naar keuzen.                                  
met Mihoen of Chinese Bami € 2,50 extra 

 

MIHOEN GERECHTEN 
 

360. Mihoen met kipfilet                 € 11,50 
363. Foe Yuk mihoen                       € 15,00 

(Met Foe Yong Hal, Babi Pangang en 1 stokje saté) -- 
364. Mihoen met Chinese garnalen                                           € 13,50 

365. Mihoen Singapore                                                                € 15,00 

369. Mihoen "Indrapoera"        € 15,50 

         (Met Babi Pangang, Foe Yong Hai, Saté en Tja Koe Kai) 

 

Chinees Bami GERECHTEN 
 

240. Chinese Bami met kipfilet                      € 11,50 
241. yang chow Chinese bami                                                    € 15,00 

242. Chinese Bami "Indrapoera"                 € 15,50 
 (Met Babi Pangang, Foe Yong Hai, Saté en Tja Koe Kai) 
243. Foe Yuk chinees bami         € 15,00 
 (Met Foe Yong Hai, Babi Pangang en 1 stokje saté) 
 

 

 



Alle gerechten met witte rijst, bami of nasi naar keuzen.                                  
met Mihoen of Chinese Bami € 2,50 extra 

 

Volgelnest GERECHTEN 

431. Chu Chai Yuk            € 18,50 
         ("vogelnestje" gevuld met varkenshaas en cashewnoten) 
 
432. Chu Chai Kai            € 18,50 
         ("vogelnestje" gevuld met kipfilet en cashewnoten) 
 
433. Chu Chai Ngau yuk           € 20,00
         ("vogelnestje" gevuld met Ossenhaas en cashewnoten) 
 
434. Chu Chai Ha           € 21,00 
         ("vogelnestje" gevuld met garnalen en cashewnoten) 
 
435. Chu Chai Chow Sam-Sin                € 23,95 
         (vogelnestje gevuld met kipfilet, Ossenhaas, garnalen en  cashewnoten) 
 

  436.Sin Po Yuk            € 18,50 
          (Verse ananas met verse groenten en varkenshaas in pikante    saus) 
 
437.Sin Po Kai            € 18,50 
         (Verse ananas met verse groenten en kipfilet in pikante saus) 
 
438. Sin Po Ngau Yuk          € 20,00 
         (Verse ananas met verse groenten en Ossenhaas in pikante saus) 
 
439.  S in  Po  Ha            € 21,00 
         (Verse ananas met verse groenten en garnalen in pikante saus) 



Alle gerechten met witte rijst, bami of nasi naar keuzen.                                  
met Mihoen of Chinese Bami € 2,50 extra 

EIERGERECHTEN 
 

381. Foe Yong Hai met kip     € 11,50 
383. Foe Yong Hai "Indrapoera"    € 14,00 
 (Gebakken banaan, Babi Pangang, Saté en Tja Koe Kai) 
385. Foe Yong Hai met Chinese garnalen  € 14,50 
386. Foe Yong Hai met krab     € 14,50 
387. Foe Yong Hai met tongfilet    € 15,50 
 

GROENTEN GERECHTEN 
 
389. Tjap Tjoy "Indrapoera"     € 14,00 
 (Babi Pangang, Foe Yong Hai, Saté en Tja Koe Kai) 
391. Tjap Tjoy met kip      € 11,50 
392. Tjap Tjoy met varkensvlees    € 11,50 
393. Tjap Tjoy met Ossenhaas    € 13,50 
394. Tjap Tjoy met Chinese garnalen   € 14,50 
395. Tjap Tjoy met tongfilet     € 15,50 

 

KIP GERECHTEN 
 
399. Ajam pangang                                                      €13,50 
404. kip met champignons   €12,50 
405. Kipfilet met saus naar keuze           € 12,00 
       (Keuze uit pikante, ketjap, kerrie, gon bao of ma lak saus) 
4 0 6 .  T j i e w  Y im  K a i              € 12,50 

(Pikante gekruide kippenvlees) 
4 0 7 .  T j a  K o  K a i         € 12,50 

(Gepaneerde kip kluifje  met pikante saus) 
408. Broccoli met kip                € 13,50 
409. Koe Loe kai                                                                    € 13,50 
         (Gepaneerde kip-vleesblokjes met vruchten in zoetzure saus) 
410.  Kip "Indrapoera"       € 14,50 

(gepaneerd met broodkruimel, krokante kipfilet) 
 



Alle gerechten met witte rijst, bami of nasi naar keuzen.                                  
met Mihoen of Chinese Bami € 2,50 extra 

 
VARKENSVLEES GERECHTEN 

 
414. Varkenshaas met saus naar keuze     € 13,00 
         (Keuze uit pikante, ketjap, kerry, kong bao, ma lak, zwaarte bonen  
saus) 
415. Tjiew Yim Yuk                                                                € 13,00 
         (Pikante gekruide varkenhaas)  
4 2 0 .  c h a  S ie u w               € 13,50 
           (Chinese Babi Pangang met honing laag omheen) 
421. Babi Pangang geroosterd spek           € 13, 50 
422. Babi Pangang met saus naar keuze    € 13,50 
         (Keuze uit  ketjap, kerrie, pikante saus) 
423. Babi Pangang "Indrapoera"    € 14,00 
         (Met Gebakken banaan, Foe Yong Hai, Saté en Tja Koe Kai) 
424. Babi Pangang compleet     € 14,50 
        (Babi Pangang, Tja Sieuw, Geroosterd spek)  
 
 

 
OSSENHAAS GERECHTEN 

 
 

443. Ossenhaas met sauzen naar keuze                    € 18,00 
         (Keuze uit pikante, ketjap, kerry, kong bao, ma lak, zwaarte bonen  
saus) 
444. Broccoli met Ossenhaas              € 18,00 
 
445. Ossenhaas met zwarte pepersaus  € 18,00 
 
446. Ossenhaas met heerlijke mango  € 19,50 

 



Alle gerechten met witte rijst, bami of nasi naar keuzen.                                  
met Mihoen of Chinese Bami € 2,50 extra 

PEKING EEND GERECHTEN 

 
219. Geroosterde Peking Eend zonder saus      € 18,50 
220. Geroosterde Peking Eend met chineese groenten    € 19,00 
221. Geroosterde Peking Eend met ui en pittige saus    € 19,00 
222. Geroosterde Peking Eend met Roedjak saus     € 19,00 
223. Geroosterde Peking Eend met Chinese champignons  € 19,00 
224. Geroosterde Peking Eend met hoi sin saus    € 19,00 
225. Geroosterde Peking Eend met rode port saus    € 20,00 
228. Sien Poh Sieuw Ap        € 20,00 

  (Geroosterde Eend met verse ananas in pikante saus) 
229. Geroosterde Peking Eend met mango      € 20,00 

 

GARNALEN GERECHTEN 
 

476. Broccoli met Chinese garnalen            € 20,00 
485. Chinese garnalen met knoflooksaus  € 20,00 
4 8 6 .  T a u  S i e  H a             € 20,00 

    (Chinese garnalen met zwarte bonensaus) 

4 8 7 .  T j i e w  Y i m  H a        € 21,00 

           (Grote garnalen met originele Chinese kruidenmix) 

5 4 1 .  g e p a n e e r d e  g a r n a l e n      € 21,00 

           ( met pikante saus of met zoet zure saus ) 

 

Ti Pan INKTVIS GERECHTEN 
 
495. Inktvis met zwarte bonensaus    € 21,50 
496. Inktvis met Gon Bao saus     € 21,50 
497. Inktvis met pikante saus     € 21,50 



Alle gerechten met witte rijst, bami of nasi naar keuzen.                                  
met Mihoen of Chinese Bami € 2,50 extra 

 

VIS GERECHTEN 
 

460. Tongfilet met champignons saus     € 20,00 
461. Tongfilet met kerrie saus      € 20,00 
462. Tongfilet met Oester saus       € 20,00 
463. Tongfilet met Zwaarte bonnen saus                               € 20,00 
464. Tongfilet met knoflooksaus                               € 20,00 
465. Tongfilet met Broccoli                                              € 21,00 
466. Tongfilet met Tjiew Yim saus                       € 21,00 

467. San Kwak(tongfilet met krab in lichte kruidensaus)        € 23,00 

468. Gebakken hele Tongfilet met gember en lente ui   € 23,00 
472. Gestoomde hele Tongfilet                              € 23,50 

 
 

Nieuw Zeelands LAMVLEES 
GERECHTEN 

  
520. Lamshaas met knoflooksaus          € 22,50 
 
521. Lamshaas met zwarte pepersaus         € 22,50 
 
522.  Lamshaas met rode port saus   € 24,95 
 
526.  Lams rib met zwarte pepersaus        € 22,95 
 
527.  Lams rib met Indrapoera saus           € 23,95 

 
 
 



Alle gerechten met witte rijst, bami of nasi naar keuzen.                                  
met Mihoen of Chinese Bami € 2,50 extra 

INDISCHE GERECHTEN  

 
501. Nasi Rames              € 10,00 
504. Nasi Rames speciaal                € 14,50 
  (met kip en saté) 
505. Nasi Rames "Indrapoera"              € 18,50 
  (Met Babi Pangang, Foe Yong Hai, Saté )  
511. Bami Rames                € 10,00 

514. Bami Rames speciaal            € 14,50 

  (met kip met saté) 
515. Bami Rames "Indrapoera"              € 18,50 
  (Babi Pangang, Foe Yong Hai, Saté ) 
519. Daging Roejak              € 13,50 
         (stoof rundvlees met pikante saus) 
 

KINDER MENU'S 
530. Kip Indrapoera met frites en saus      € 6,95 
531. Saté met frites en saus (met kip en saté)                € 6,95 
532.  kroket met frites en saus                    € 6,95 
533.  Frikandel met frites en saus                     € 6,95 

 
VEGA en  TAU FU  GERECHTEN  

 

191. Gado Gado                     € 9,00 
210. vega Choy      (verse groenten mix)        € 11,20 

211. vega Foe Yong Hai                                                          € 11,20 
212. Tau Fu met Zwarte bonensaus                € 11,20 
214.   Tau Fu met Oestersaus                                           € 11,20 
215.   Tau Fu  met chilisaus                                                                            € 11,20 
216.   Tau Fu met chinees  groenten en knoflook saus                   € 11,20 
217.   Ma Po Tau Fu Pok  (pittig)     € 13,50 
                   



Alle gerechten met witte rijst, bami of nasi naar keuzen.                                  
met Mihoen of Chinese Bami € 2,50 extra 

DRINKE

Warme dranken 
Chinese thee ( per persoon )  €2,75 
Thee per glas / melk  €2,10  
Koffie / decafe   €2,10 
Koffie verkeerd                           €2,30 
Espresso – Decafe / koffie         €2,10 
Cappuccino / Decappucciono   €2,30 
Latte magiato                              €3,95 
Irisch coffee   €5,25  
Dubble espresso            €4,95 
French/ Spaanse coffee €5,60  
Coffee Drambuie              €5,60  
Coffee Cointreau/Amaretto €5,60  
Coffee frans Cognac  €6,60 
 
Frisdranken  
Cola / cola light   €2,10 
Seven-up    €2,10 
Finly Tonic / Bitter lemon €2,10 
Fanta  orange / Cassis  €2,10 
Spa rood / blauw   €1,90 
Ice thee / rivella / ginger ale      €2,10 
Ice thee green                             €2,95 
Jus d'orange/Appelsap/ Fristi €2,10  
Karaf water                                  €1,90 
Grote Fles spa                            €4,95 
 
Bieren  
Bier per glas ( Jupelier )  €2,30 
Bier ( alcohol vrij )  €2,30 
Bier per fles ( Heineken ) €2,60 
Witte Bier     €2,60 
Bruin Bier ( Leffe )                      €2,60 
Chinese Bier ( Tsing Tao ) €3,20  
Bier  (1 /2 l i ter  g las)   €4,20 
 
 
 

Aperitieven 
Sherry fino Dry / medium €3,10 
Port whit / ruby €3,10 
Witte / Rode / Rosé huis Wijn €3,10 
Chinese zoete wijn €3,10 
Martini rood/wit                          €3,10 
 

Buitenlands gedistilleerd  
Jenever Jong / oud                   €2,50 
Jegermaister / berenburg         €2,50 
Vieux €2,50 
Campari / Wodka €3,00 
Bacardi / Gin Dry €3,50 
Whisky / VSOP €4,50 
Remy Martin XO                €15,00 
Courvoisier €4,50 
BisQuit COGNAC €5,25 
Mei Kuei Lu €5,25 
Japanse Sake €5,25 
Chinees mautai                          €12,50 
 

Buitenlandse likeuren 
Grand Marnier €3,50 
Cointreau / Tia Maria €3,50 
Benedictine D.O.M.  €3,50 
Drambuie / Bailey's €3,50 
Calvados / Amaretto €3,50 
Hennesy / licor 43 €3,50 
 

Mix drank 
Bacardi cola / light                     €5,10 
Bacardi lemon cola / light         €5,25 
Gin Tonic                                    €5,10 
Campari	  jus	  d’orenge	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  €5,25	  
	  

Fles per wijnen 
Huis wijn rood/wit/roze             €17,50 
Luxe wijn                                    €24,95 
Speciale wijn                              €32,50 


