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Menu
Voorgerechten & Soepen 

Mosterdsoep met spekjes € 5,95     
Tomatensoep € 5,95
Rundercarpaccio € 10,95     
Gerookte zalm met honing mosterdsaus € 10,95
Vegetarische salade met geitenkaas € 8,50
Serranoham met meloen € 9,50
Garnalencocktail € 12,95

Hoofdgerechten
Schnitzel met champignonroomsaus € 18,50
Schnitzel van het huis € 19,50
Saté van kippendijen € 18,50
Varkenshaas  € 19,50
met champignonroomsaus 
Ossenhaaspuntjes met pepersaus € 21,50

Vis
Zalm op de huid gebakken € 20,50     
Gebakken kabeljauw met witte wijnsaus € 20,50
Zeebaars op de huid gebakken € 20,50

Vegetarisch
Gevulde paprika met roerbakgroente   € 15,95

Alle gerechten worden geserveerd met frites, 
aardappelschijfjes of aardappelkroketjes en salade

Dessert 
Dame Blanche € 6,50   
Vanilleroomijs met warme kersen € 6,50
Vanilleroomijs met advocaat € 6,50
Vanilleroomijs met caramelsaus € 6,50
Coupe banaan € 6,50
Kinderijsje € 5,00

Alle ijs geserveerd met slagroom 

EuroEuroEuro32,50

Keuzemenu
3 gangen
U kunt zelf een eigen 

menu samenstellen, uit 
de gerechten van de kaart

Soep of voorgerechtSoep of voorgerecht

Hoofdgerecht Dessert



   Tipan
Tipan betekent ijzeren plaat. 
Een oude oosterse bereidingsvorm, die uw 
gerecht werkelijk ‘spettervers’ op tafel zet. 
De saus en kruiden ‘branden’ als het ware 
op een gloeiend hete gietijzeren braadslede. 
Hierna wordt er onmiddellijk geserveerd. 
Onze Tipan gerechten zijn sfeervol en smaakvol. 
Deze gerechten worden geserveerd met witte 
rijst, nasi of bami.

1 TIPAN OSSENHAAS  
2 TIPAN GARNALEN                                                                
3 TIPAN MIX                                                                                          
4 TIPAN SATÉ    

Culinaire keuken uit

Guang Dong
Guang Dong is een handelsprovincie en ligt 
in het zuiden van China. Hier heeft men veel 
variaties in het eten. Het is niet scherp en 
heeft over het algemeen een iets zachtere 
en zoetere smaak. Deze gerechten worden 
geserveerd met witte rijst, nasi of bami

1 YU SIANG RO
 varkensvlees met Yu Siang saus

2 PEKINGEEND 
 geroosterde Pekingeend met eendsaus     

3 JIANG DU KAI   
 kippendij met ketjapsaus 

Culinaire keuken uit

Szechuan
Szechuan is een streek in het 
zuidwesten van China. Het is een streek 
waar zeer veel pepers groeien, vooral langs 
de rivier. De natuur is hier heel rijk. 
Deze gerechten worden geserveerd 
met witte rijst, nasi of bami

1 DO SHI NIU
 Ossenhaas met zwarte bonensaus

2 GON BAO KAI
 kip met Gon Bao saus

3 HE CHUAN DA XIA  
 grote garnalen, peultjes en groenten

Onze gerechten kunnen sporen van allergenen bevatten

EuroEuroEuro21,50

Zaalverhuur voor feesten en 
                                                vergaderingen

Voor groepen vanaf 15 personen hebben we 

verschillende  buffetten vanaf €17.50

Achter het hotel is een

eigen parkeerplaats

Guang Dong EuroEuroEuro19,50

EuroEuroEuro19,50


