Voorgerechten:
Bánh Xèo (frisse Vietnamese pannekoek) *
Bánh cuốn (Vietnamese rijstevelrol, 2st) *
Crispy loempia’s (2st)
Maleisische kipsaté met pindasaus (3st) **
Indonesische pangsit (8 st – niet vegan)
Taro en zoete aardappel in broodkruim (6st)
Crispy sesamtoast (4st)
Gegrilde dumplings (7st)
Maleisische roti pratha met curry **
Beijing gevulde pancake (2st)
Flensjes met crispy eend
Frisse Chinese komkommersalade
Thaise yam salade **
Tijger salade ***
Papadum en mangochutney
Edamame
Leaf stijl mixed voorgerechten (2 personen)

Vandaag willen wij U een stukje Aziatische eetcultuur
laten beleven. Dit alles doen wij zonder dierlijke
producten. Wij werken hier met vleesvervangers,
gemaakt op basis van sojabonen. Daarnaast
verwerken wij geen look- en uisoorten in onze
gerechten.
Natuurlijk maken wij niet alleen eten voor vegetariërs
en veganisten. Iedereen is welkom om de smaken van
Azië bij ons te proeven!
Afhalen of catering is bij ons ook mogelijk!
Informeer bij de kelner voor de mogelijkheden.
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Vietnamese Bún:
Traditionele vermicelli noedelsalade met verse
kruiden, pinda’s, fris-pittige limoendressing, kip
en garnalen. *
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Soep:
Wonton soep (niet vegan)
Five Elements soep
Tom yum soep **
Linzen soep
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Hoofdgerechten:
Kip met cashewnoten en sesamolie
Kip in Thaise basilicum saus **
Kip in pittige XO saus **
Kip in zwarte bonen saus
Kip in zoet-zure saus
Vis in pittige tomaten-zeewier saus *
Vis in droge peper saus **
Vis in Maleisische asam saus ***
Vis in Szechuan saus ****
Gekarameliseerde crispy bacon met sesam
Garnalen in Gong Po saus ***
Garnalen in Thaise basilicum saus **
Crispy chili bacon *
Lamsvlees met zwarte peper saus *
Soyaribs in Beijing saus
Brocolli in gember saus
Inktvis en tofu in zout en peper *
Aubergines in pittige seafood saus *
Shiitake met Shanghai paksoi
Champignons in kruiden saus
Spitskool Beijing stijl *
Three Treasures
Groentemix in Maleisische curry **
Thaise groene curry met kip ***
Maleisische curry met lamsvlees **
Tom yum curry met kip en garnalen **
Indonesische rendang curry **
Szechuan tofu ****
Groentemix met tofu traditioneel Chinees
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Sommige gerechten zijn pittig! Hoe meer sterren, hoe pittiger!

Bijgerechten:
Gebakken rijst met taugé
Rainbow rijst
Pandan rijst
Gebakken noedels met taugé
Mihoen Singapore *
Atjar Ketimoen
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Onze rijst- en noedelgerechten worden standaard met ei gemaakt. Bent U
veganist? Geef het door, dan bereiden wij deze zonder ei!

Moeite met kiezen?
Laat U verrassen met ons drie gangen verrassingsmenu!
(€24.50, alleen te bestellen per tafel, inclusief dessert €2.50 extra.)

Desserts:
Kleefrijst met pinda’s en kokos
Kleefrijst met mango en kokos
Zoete kokossoep met verse mango en sago
Zoete kokossoep met gevulde kleefballetjes
Sorbetijs met vers fruit
Kelapa Muda (Indonesisch dessert drankje)
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Frisdranken:
Coca cola
Coca cola light
7up
Bitter lemon
Tonic
Cassis
Ice tea
Ice tea green
Appelsap
Chaudfontaine
Chaudfontaine 0.75cl
Chaudfontaine bruis
Chaudfontaine bruis 0.75cl
Firefly biologische frisdranken:
Passion fruit & Grapefruit
Peach & Green tea
Pomegranate, Lime & Elderflower
Kiwi, Lime & Mint
Alcoholische dranken:
Ume Umai – sprankelend huisaperitief
Bavaria (ook alcoholvrij verkrijgbaar)
Huiswijn wit
Huiswijn rosé
Huiswijn rood
Japanse pruimenwijn
Whiskey
Vodka
Rum
Gin
Cognac
Warme dranken:
Koffie
Espresso
Cappuccino
Latte
Wilt U sojamelk in plaats van melk? Dat kan! (€0.30 extra)

Potje thee (max 2 personen per potje)
Jasmijn thee
Groene thee
Munt thee
Chrysanthemum thee
Geen water in je potje meer? Wij vullen uw potje weer aan!

