
Alles onder voorbehoud van zet- of drukfouten

1  Garnalenpasteitjes shrimp dumplings (4 st)  € 7,50
2  Vleespasteitjes pork dumplings (4 st)  € 6,90
3  Kippasteitjes met theekruidensaus chicken dumplings with tea herb sauce (4 st)  € 7,50
4  Bapao met geroosterd vlees little dough buns with roasted pork (3 st)  € 7,10
5  Bapao met kip little dough buns with chicken (3 st)  € 7,10
6  Inktvis met pikante saus squid in a spicy sauce  € 7,20
7  Garnalenpasteitjes met kip en korriander shrimp dumplings with chicken and coriander (4 st)  € 7,50
8  Rundvleespasteitjes beef dumplings (4 st)  € 7,50
9  Vegetarische mini loempia’s vegetarian mini spring rolls (4 st)  € 6,50
10 Zeewierrol gevuld met surimi en varkensvlees seaweed roll filled with surimi and pork (4 st)  € 7,50
11 Vispasteitjes met waterkastanje fish dumlings with water chestnut (4 st)  € 7,50

Onze chef laat zich graag inspireren door de ingrediënten en de technieken van de Aziatische keuken. 
Zij is constant bezig met het bedenken van nieuwe creaties en dat wilt zij graag met U delen. Bij ons komen de 
authentieke en vernieuwde gerechten bij elkaar.

Welkom in Mandarin Palace

Dim Sum   gestoomd / steamed

Soepen   soups

Dim Sum   gebakken / fried

12  Vegetarische mini loempia’s vegetarian mini spring rolls (6 st)  € 5,90
13  Chinese mini loempia’s met garnalen Chinese mini spring rolls with shrimps (3 st) € 7,50
14  Vietnamese mini loempia’s met varkensgehakt Vietnamese mini spring rolls with pork (6 st)  € 7,10
15  Garnalenpasteitjes in Wan Tan vellen shrimp dumplings (4 st)  € 7,50
16  Vleespasteitjes pork dumplings (4 st)  € 6,90
17  Rundvleespasteitjes in oestersaus beef dumplings in oystersauce (3 st)  € 7,10
18 Kipkrokantjes met kerrie crispy chicken dumpling with curry (4 st)  € 7,10
19  Kantonese pangsit met varkensvlees Cantonese dumplings with pork (4 st)  € 7,10
20  Garnalentoast toast filled with shrimps (4 st)  € 7,70
21  Chinese viskoekjes Chinese fishcakes (3 st)  € 7,50

Wan Tan soep (varkensvleespasteitjes) clear broth with pork dumplings  € 7,50
Sun Lak soep (pikante zure soep) hot and sour soup  € 7,90
Sui Kaw soep (garnalenpasteitjes) clear broth with shrimp dumplings  € 7,90

glutenvrij bevat lactose glutenvrij mogelijk bevat sporen van noten
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Shared dining menu (minimum 2 personen)

Gerechten   dishes

Shared dining menu (minimum of 2 persons)

Laat u verrassen door onze chefkok met een 3-gangen shared dining menu. Vraag de bediening voor meer 
informatie. Let our chef surprise you with a 3 course shared dining menu. Ask the staff for more information

Drie gangen three courses *  € 39,90 p.p.

* Seafood shared dining mogelijk seafood shared dining available toeslag € 4,00 p.p.

* Vegetarisch shared dining mogelijk vegetarian shared dining available geen extra toeslag

Laat het ons weten als u dieet wensen heeft please let us know if you have any dietary requirements

Gestoomde oesters met zwarte bonensaus (2 st)  € 8,90
Steamed oysters with black bean sauce

Salade met geroosterde eendenfilet (vegetarisch mogelijk) € 9,50
Salad with roasted duck (also possible with tofu)

Coquille met knoflook en bosui (1 st)  € 9,50
Coquille with garlic and spring onion

Gewokte Shanghai paksoy met knoflook  € 10,10
Stir-fry Shanghai paksoy with garlic

Groenten mix met champignons en tofu  € 10,10
Mixed vegetables with mushrooms and tofu

Flensjes met Peking eend (2 st)  € 10,70
Crêpes with sliced duck

Gefrituurde garnalen met chilisaus (3 st)  € 11,10
Deep fried shrimps with chili sauce

Ribeye rolletjes met Enoki Shiitake en Teriyakisaus  € 13,30
Ribeye rolls with Enoki Shiitake and Teriyakisauce

Geroosterde krokante speklapjes  € 13,30
Roasted crispy pork

Gevulde aubergine met varkensgehakt en zwarte bonensaus geserveerd in sizzling pan   € 14,70
Stuffed eggplant with ground pork and black bean sauce served in sizzling pan
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Gewokte kipfilet met groenten en cashewnoten  € 15,25
Stir-fry chicken with vegetables and cashew nuts in a bird’s nest

Gewokte softshellcrab met vijf spijs kruiden  € 15,50
Stir-fry softshellcrab with five spices

Krokante kippendijen filet met een knoflook-gember dressing  € 15,50
Crispy chicken with garlic ginger dressing

Ossenhaas saté met pikante ketjap-chilisaus (3 st)  € 15,50
Tenderloin satay with ketjap chilisauce

Ossenhaas met zwarte pepersaus en gekarameliseerde cashewnoten  € 17,50
Tenderloin with black pepper sauce and caramelized cashew nuts

Dun gesneden ribeye met honing-pepersaus geserveerd in sizzling pan  € 17,50
Thin sliced ribeye with honey peppersauce served in sizzling pan

Grote gevulde garnalen met varkensgehakt en zwarte bonensaus (3 st) € 17,50
Stuffed shrimps with ground pork and black bean sauce

Geroosterde Peking eendenfilet met verse mango € 17,50
Roasted Beijing duck filet with fresh mango

Gestoomde doradefilet met theekruidensaus in lotusblad  € 17,50
Steamed dorade with tea herb sauce in lotus leaf 

Gewokte garnalen met vijf spijs kruiden  € 18,00
Stir-fry shrimps with five spices

Gewokte zeebaars met gember en bosuitjes  € 18,00
Stir-fry sea bass with ginger and spring onion

Alle gerechten worden exclusief bijgerechten geserveerd
All dishes will be served without side dishes

Bijgerechten   side dishes

Witte rijst boiled rice  € 2,90
Nasi met Cha Sieuw (roergebakken rijst) fried rice with pork € 3,90
Mihoen (roergebakken rijstvermicelli) fried rice noodles  € 3,90
Chinese eiermie fried Chinese egg noodles  € 3,90
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Drankenkaart   drinks

Frisdranken
Appelsap  € 3,00
Bitter Lemon  € 3,00
Chaudfontaine 0.25 Liter  € 3,00
Chaudfontaine 0.5 Liter  € 5,00
Coca Cola  € 3,00
Coca Cola Zero  € 3,00
Fanta Orange  € 3,00
Fanta Cassis  € 3,00
Ice Tea  € 3,00
Ice Tea Green  € 3,00
Tonic  € 3,00

Bieren
Hertog Jan (tap)  € 3,10
Hertog Jan Weizener  € 3,80
Alcoholvrij bier  € 2,95
Tsing Tao  € 3,90

Aperatief
Port rood of wit  € 3,60
Vermouth rood of wit  € 3,60
Sherry medium of dry  € 3,60

Gedistileerd
Jonge jenever  € 3,30
Oude jenever  € 3,50
Vodka  € 4,90
Bacardi  € 4,90
Campari  € 4,90
Gin   € 4,90

Cognac
Remy Martin V.S.O.P.  € 6,40
Courvoisier V.S.  € 5,90
Martell V.S.  € 5,90

Armagnac
Cles des Ducs  € 5,90

Calvados
Père Magloire  € 5,90

Koffie
Koffie  € 2,70
Espresso  € 2,70
Espresso machiato  € 2,90
Cappuccino  € 2,90
Dubbele espresso  € 3,40
Latte macchiato  € 3,40
Koffie verkeerd  € 3,40

*decafé toeslag  € 0,50

Special Coffee
Irish coffee  € 6,95
French coffee  € 6,95
Spanish coffee  € 6,95
Italian coffee  € 6,95

Thee
Thee  € 2,70
Chinese thee  € 2,90
Verse muntthee  € 3,50

Whiskey
Johnnie Walker (red label)  € 4,70
Johnnie Walker (black label)  € 6,40
Four roses  € 4,70
J & B  € 4,70
Jameson  € 4,70
Jack Daniels  € 5,70

Likeur
Tia Maria  € 5,50
Contreau  € 5,50
Grand Marnier  € 5,50
Amaretto  € 5,50
Sambuca  € 5,50
Drambuie  € 5,50
Baileys  € 5,50
D.O.M. Bénédictine  € 5,50

Sake
Kruikje  € 6,70


