
Frisdranken
Cola/cola light €   1,90
Sinas/7 up/tonic/bitterlemon/appelsap €   1,90
Spa rood/spa blauw/spa citroen €   1,90
Dubbelfriss €   1,90
Ginger ale €   2,00
Rivella €   2,00
IJsthee  €   2,00
Jus d’orange €   2,00
Chocomel €   2,00

Bier
Bier per glas (Heineken) €   2,00
Bier per fles (Heineken) €   2,20
Malt €   2,20
Palm €   2,20
Hoegaarden €   2,20
Hoegaarden (rosébier) €   2,40
Oud bruin €   2,20
Tsing tao bier (Chinese bier) €   2,50
Leffe €   2,50
Duvel €   3,00

Wijnen
Rode huiswijn/witte huiswijn (per glas) €   2,00
Huiswijn (per fles) € 12,50
Zoete witte wijn €   2,00
Chinese rode wijn/ Chinese witte wijn €   2,50
Chinese wijn (per fles) € 15,00
Chinese lychee wijn €   2,50
Rode wijn Alamos Malbec (per fles) € 16,00
Rode wijn Chassee Cabernet sauvignon € 15,00
Witte wijn Picpoul de Pinet € 15,00

Likeur
Benedictine €   4,00
Cointreau €   4,00
Grandmanier €   4,00
Tia Maria €   4,00
Passoa €   3,00
Safari €   3,00
Sambuca €   3,00
Cia Maria €   4,00
Drambuie €   4,00
Baileys  €   3,00
Pisang ambon  €   3,00
Amaretto €   4,00
Malibu €   3,00

Binnenlands/Buitenlands gedestileerd
Jonge jenever/oud jenever €   2,20
Jägermeister €   2,50
Bessen jenever  €   2,50
Vieux  €   2,20
Berenburg €   2,50
Dropshot €   2,50
Chivas Regal €   4,80
Jameson €   3,50
Four roses €   3,50
Johnie Walker red label  €   3,50
Johnie Walker black label €   4,80
Ballentines  €   4,00
Cognac v.s.o.p.  €   4,80
Courvoisier  €   4,00
Gin €   3,00
Vodka  €   3,00
Bacardi €   3,00
Pernod  €   3,00
Gold strike €   3,00
Sherry medium/Sherry dry €   2,20
Martini rood/Martini wit €   2,20
Port rood/Port wit €   2,20
Campari €   2,20

Warme dranken
Koffie/espresso €   2,00
Cappucino/koffie verkeerd €   2,20
Thee €   2,00
Chinese thee (per potje) €   2,00
Irish coffee (Irish whiskey) €   5,30
French coffee (Grand Manier)  €   5,30
Spanish coffee (Tia Maria) €   5,30
Italian coffee ( Amaretto) €   5,30
D.O.M. coffee (Benedictine) €   5,30
Warme chocomel met slagroom €   2,50
Sake (per potje) €   6,00



Aziatische specialiteiten

San kwa  € 16,50
(mix van Chinese garnalen, tongfilet en surimi krab in whiskey saus)

San xian you  € 13,50
(mix van kipfilet, varkenshaas, ossenhaas in scherpe saus)   

San xian  € 16,00
(mix van garnalen, tongfilet, kipfilet in scherpe saus)   

Chiu yin ha   € 16,50
(Chinese garnalen gepeperd in botersaus)

Sun zi ha   € 16,00
(garnalen met knoflook in chilisaus) 

Hao you niu  € 16,00
(ossenhaas met ijsbergsla in oestersaus) 

Fung min ha  € 15,50
(licht gepaneerde Chinese garnalen met saus)

Dui zi  € 18,50
(coquille met zwarte bonensaus/oestersaus of knoflooksaus)  

San wei yu  € 17,00
(gebakken zalm in wijnsaus)   

Lu xuen niu  dagprijs
(ossenhaas met asperges)   

Gong bao kai  € 13,50
(kipfilet met groenten en cashewnoten) 

Sun zi kai pien  € 13,50 
(kipfilet met knoflook in chilisaus) 

Taufu bao  € 16,50
(taufu met kipfilet, garnalen, ossenhaas en groenten in stoofpotje)

Sun zi tien kai  € 15,00
(kikkerbillen met knoflook in chilisaus) 

Mix grill € 20,50
(kip, varkenshaas, ossenhaas, lamsvlees met knoflooksaus)



Soepen
Tomatensoep  € 3,00
Kippensoep € 3,00
Haaienvinnensoep  € 3,00
Kip champignonsoep € 3,50
Groentensoep € 3,50
Wan tan soep € 4,80
Sun la soep (scherp gebonden soep)  € 4,00
Golden House soep (gebonden soep)  € 4,00
Vissoep   € 6,00

Voorgerechten/bijgerechten
Loempia € 4,00
Mini loempia (2 stuks) € 3,00
Kroepoek  € 2,50
Saté grote garnalen (4 stokjes)  € 8,00
Saté kip (2 stokjes)  € 3,00
Saté varkensvlees (2 stokjes)  € 3,00
Pangsit goreng (4 stuks)  € 3,50
Pisang goreng (4 stuks) € 3,50
Saus (pindasaus/zoetzuur saus/pikante saus) € 2,50
Spareribs (geroosterd, 2 stuks) € 4,00
Zha ha zhou (krabschaar met saus, 2 stuks) € 4,00
Zha po lou (gebakken ananas, 2 stuks) € 3,50
Zha ha juang (gebakken mini garnalen, 8 stuks) € 5,50

Dim sum mogelijk op bestelling



Bami/Nasi goreng
Nasi/Bami goreng speciaal (kip en saté) €   8,50
Nasi/Bami Chinese garnalen en groenten € 13,00
Nasi/Bami kipfilet en groenten  €   8,50
Nasi/Bami varkensvlees en groenten  €   8,50
Nasi/Bami ossenhaas en groenten    € 11,50
Nasi/Bami Singapore (scherp met kerry)   € 10,50
Nasi/Bami Kantonees     € 10,50

Combinatie schotels
Ma you fan/mie (Indische rundvlees, babi pangang, saté)  € 12,00
Foe you fan/mie (foe yong hai, babi pangang, saté)   € 12,00
Koe you fan/mie (koe lou yuk, babi pangang, saté)   € 12,00
Tjap you fan/mie (tjap tjoy, babi pangang, saté) € 12,00
Lee you fan/mie (kip kerry, babi pangang, saté) € 12,50

Omelet schotel
Foe yong hai champignons (vegetarisch) €   9,00
Foe yong hai met varkensvlees    €   9,50
Foe yong hai met kipfilet     €   9,00
Foe yong hai met Chinese garnalen    € 13,00
Foe yong hai met krab (surimi)    € 11,00
Foe yong hai met kleine garnalen    € 11,00
Foe yong hai met ossenhaas     € 12,50
Foe yong hai Golden House  € 13,00
(mix van kip,varkensvlees en garnalen)    

Nasi of bami i.p.v. rijst  € 0,50 extra
Miehoen i.p.v. rijst   € 3,00 extra



Groentenschotel
Tjap tjoy vegetarisch     €   9,00
Tjap tjoy met varkensvlees     €   9,50
Tjap tjoy met kipfilet      €   9,50
Tjap tjoy met Chinese garnalen    € 13,00
Tjap tjoy met ossenhaas     € 12,50
Tjap tjoy Golden House  € 13,00
(mix van kip,varkensvlees en garnalen)      

Shu zha jin  € 11,00
(groenten met taufu in vogelnestje)

Miehoen goreng
Miehoen goreng met varkensvlees    € 10,50
Miehoen goreng met kipfilet    € 10,50
Miehoen goreng met ossenhaas    € 12,50
Miehoen goreng Singapore     € 11,50
Miehoen goreng Chinese garnalen    € 13,50
Miehoen goreng Golden House  € 13,50
(mix van kip, vlees, garnalen en groenten)    

Chauming goreng (Chinese bami)
Chauming met varkenshaas € 10,50
Chauming met kipfilet  € 10,50
Chauming met Chinese garnalen € 13,50
Chauming Golden House  € 13,50 
(mix van kipfilet, varkensvlees, garnalen en groenten)    

  



Vlees schotel
Cha sieuw (zoet geroosterd varkensvlees)   € 12,50
Babi pangang met pikante saus    € 11,50
Babi pangang met champignons en balisaus  € 11,50
Babi pangang met kerrysaus    € 11,50
Babi pangang met satésaus   € 11,50
Babi spek   € 11,50
Babi ketjap  € 11,50
Koe lou yuk  € 10,50
Vlees in kerrysaus  € 10,50
Hue kuo you  € 13,50
(varkensvlees met groenten in een stoofpotje)   

Yu xian you  € 12,50
(varkensvlees met groenten in scherpe saus)     
 

Kip schotel
Ajam pangang (gebraden kip met pikante saus)  € 11,50
Kipfilet met tomatensaus     € 10,50
Kipfilet met champignons     € 10,50
Kip ananas       € 11,00
Kipfilet met Chinese champignons    € 11,50
Koe lou kai       € 10,50
Kipfilet in kerrysaus      € 10,50
Jin duo kai (zoet gepaneerde kipfilet)     € 14,50
Zha kai pien (gepaneerde kipfilet in licht pikant jasje)   € 12,50
Po lou zun (kipfilet met verse ananas)   € 14,00
Kailan kai (kipfilet met broccoli)    € 12,50



Garnalenschotel 
Garnalen in aardbei saus     € 15,50
Garnalen met pikante saus     € 14,80
Garnalen met champignons     € 14,80
Garnalen met Chinese champignons   € 15,00
Gepaneerde garnalen met saus    € 14,80
Garnalen met kerrysaus     € 14,80

Ossenhaas schotel
Ossenhaas in aardbei saus     € 15,50
Ossenhaas met pikante saus     € 14,80
Ossenhaas met champignons    € 14,80
Ossenhaas met tomatensaus    € 14,80
Ossenhaas met Chinese champignons   € 14,80
Ossenhaas in kerrysaus     € 14,80
Ossenhaas met broccoli     € 15,00

Zwarte bonen gerechten
Tausie met kipfilet en groenten    € 11,50
Tausie met varkensvlees en groenten   € 11,50
Tausie met ossenhaas en groenten    € 13,50
Tausie met Chinese garnalen en groenten   € 14,80



Indische gerechten

Nasi/Bami rames speciaal  € 12,50
(met ei, pinda, saté en Indische rundvlees)     

Ajam roedjak € 11,50
(kipfilet in roedjaksaus en groenten)

Indische rundvlees      € 11,50

Europese gerechten
Halve kip (met friet en groenten)    € 11,00
Varkenshaas (met friet en groenten)   € 13,80
Biefstuk (met friet en groenten)    € 16,80

Kindermenu

Friet met frikandel en appelmoes   €   6,00
Friet met kroket en appelmoes   €   6,00
Friet met saté en appelmoes   €   6,00
Friet met ¼ kip en appelmoes   €   7,00



Tipan specialiteiten
Tipan is een oude oosterse bereidingsvorm waarbij bepaalde gerechten 
werkelijk “ spetter vers”  worden gereserveerd. Dankzij een giet ijzeren 
braadsleetje dat zo van  het vuur komt en een geheime toevoeging 
vlak voor de servering, is Tipan een specialiteit die vele fijnproevers zal 
aanspreken.

Tipan niu        € 18,50
Ossenhaas met uien en o.k. saus

Tipan niu chai € 18,50
Ossenhaas met groenten en o.k. saus 

  

Tipan ha        € 18,50
Chinese garnalen met groenten en licht pikante saus

Tipan kai        € 16,00
Kipfilet met groenten licht pikante saus

Tipan san xian you       € 17,00
Mix van kipfilet, varkensvlees en groenten

Tipan san xian       € 18,50
Mix van kipfilet, tongfilet en Chinese garnalen met groenten

Tipan saté        € 20,00
Kip, runderhaas, garnalen op spies met groenten

Tipan spek        € 15,00
Krokante spek met uien en pikante saus

Tipan yu        € 17,00
Tongfilet met groenten en scherpe saus



Rijsttafel Asian
Voor 2 personen    € 35,00

Pangsit goreng

Babi pangang
Foe yong hai

Kip kerry
Indische rundvlees

Sajor
Pisang goreng

Koffie of ijs

Rijsttafel kanton
voor 2  personen € 38,50

Sun la soep

Mini loempia

Ossenhaas met aardbeiensaus
Sun Zi Kai Pien (kip met knoflook en Chili saus)

Gepaneerde tongfilet
Geroosterde eend

Koffie of ijs

Rijsttafel Golden House
Voor 2 personen € 38,50

Golden house soep

Mini loempia

Babi pangang
Tjap Tjoy ossenhaas

Foe Yong Hai met garnalen

Koffie of ijs


