
Raw

Salad

Steamed

Oesters 3st 		

Gillardeau oester met citroen	



Zalm sashimi		

Met een salsa, furikake en gepofte rijst



Tonijn sashimi		

Met een salsa, furikake en gepofte rijst



Sashimimix		

Met een salsa, furikake en gepofte rijst 



Tonijn tartaar met 1/2 softshellcrab	

Met een crème van avocado en wasabimayonaise





Pekingeend salade					

Met een zoetzure dressing



Thaise BBQ pork salad

Thaise salade met varkenskarbonade, munt en rode ui



Larb gai

Thaise salade met kipgehakt, munt en rode ui





Gestoomde oesters 3st

Geserveerd in zwarte bonen met lenteui



Gestoomde coquille 2st	

Geserveerd met glasnoedels, lenteui, knoflook en soja saus

									

Dimsummix 8st					

Een mix van 4 soorten dimsum



Hakau 4st						

Garnalen dimsum



Kip gyoza 4st						

Gebakken kip pasteitjes



Siu mai 4st						

Gestoomde dimsum gevuld met varkensvlees



Xia Long Bao 4st 					

Soep dumpling gevuld met varkensvlees en gember



Vega dimsum 4st					

Gebakken dimsum met groente
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Hot & sour soep					

Bouillon van Chinese paddestoelen met eendenfilet, glasnoedels, lenteui en peper.



Tom ka kai soep			

Bouillon van kokos met kip, paprika en champignons





Flensjes 4st						

Flensjes 8st (halve eend)				

Flensjes 16st (hele eend)			

Incl. komkommer, prei, Chinese kool in zoetzuur en hoisin saus 





Softshell crab						

Gewokt in 5 spices



Kwartelboutjes			

Gewokt in 5 spices



Krokant buikspek						

Met een puree van zoete aardappel en rode bietensaus



Aubergine 			

Gewokt met waterkastanje en meloenpitten



Tofu rode curry			

Gefrituurde tofu met Thaise rode curry en gewokte groente



Kipsate						

4 stokjes kipsate

 



Geen zin om zelf te kiezen? Laat je verassen door Chung met een 
bentbox.
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Soup

Pancakes

Asian Bites



Kip zout & peper					

Gefrituurd en gewokt in 5 spices



Chicken Cantonese				

Gefrituurd en gewokt met een zoetzure saus



Ossenhaas zwarte bonen saus		

Gewokt in een zwarte bonen saus 



Kalfswang				

Met een puree van knolselderij, gembersalsa en Thaise rode curry



Rendang met massaman			

Gestoofd rundvlees met massaman en aardappelen



Garnalen Thaise rode curry			

Garnalen gewokt met Thaise rode curry



Thaise vis groene curry				

Witvis gestoomd met groene curry (pittig)



Vis van de dag 				

Gestoomd met zwarte bonen saus



Vega kip							

Kip op basis van soja gewokt in zoetzure saus



Peking eend orange (1/2 eend zonder been)					

Met een sinaasappel Cointreau saus



Peking eend classic (1/2 eend zonder been)					

Met rode port sojasaus 



Peking eend zwarte bonen (1/2 eend zonder been)			

Gewokt in zwarte bonen saus



Peking eend rode curry (1/2 eend zonder been)				

Met een Thaise rode curry



De hoofdgerechten worden geserveerd met witte rijst *





Paksoi											

Gewokt met knoflook



Groentemix

Gewokte courgette, aubergine, paprika en champignons



Nasi

Bami
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Main course *

Sides



Het Peking eend menu wordt door diverse vakbladen en collega’s zeer gewaardeerd 
vanwege het ambachtelijke vakwerk dat geleverd wordt. Dit menu heeft werkelijk alles; 

zoet, zuur, ziltig, bitter, smaak, textuur, warm, koud, 

en bereiding aan tafel met begeleidende wijnen.



Vanaf 2 personen 



 4  gangen diner € 37,50 p.p.

  5 gangen diner € 48,50 p.p *




Flensjes met peking eend 

met hoisin saus en zoetzuur ingelegde Chinese kool




*****



Hot ’n Sour Soep 

met eendenfilet, glasnoedels en Chinese paddestoelen



*****



Peking eend met Thaise rode curry

( 5 gangen / course )* 




*****



3 klassieke bereidingen van Peking eend



*****



Dessert




Wijnsuggestie bij het Peking eend menu:  



Pinotage uit Bellow’s Rock, Zuid-Afrika € 6,95 (glas), € 33,50 (fles)

Peking eend menu


