
Patatje Rendang | 9.00 

Indonesisch runderstoofvlees, friet, limoenmayo,  

gebakken uitjes, koriander en bosui 

Pekingeend | 9.00 

Gestoomde pannenkoekjes met eendenborstfilet,  

wortel, komkommer, bosui, koriander en hoisin 

Sate Kambing | 9.50 

Saté van lam, ketchap/limoensaus, lontong  

en atjar ketimoen  

VLEES  

Mochi met Macha ijs| 6.50 

Japanse Deegballetjes gevuld met macha sorbetijs  

Chovali Bonbons | 8.00 

4 handgemaakte bonbons - Hazelnoot praliné, Limoncello, 

Banaan/gezouten pinda, Stroopwafel caramel & cookie 

Chocolate bar | 7.50 

Pure chocoladebar, met karamel-pecan ijs en 

pandan/chocolade crème 

Vietnamese springroll | 6.00 - Koud gerecht 

In rijstvel gewikkelde komkommer, wortel, rode kool, 

little gem, munt, Thaise basilicum, koriander met 

vissaus (2 stuks) 

Vietnamese springroll met garnaal | 7.50 

In rijstvel gewikkelde loempia met garnaal , 

komkommer, wortel, rode kool, little gem, munt, 

Thaise basilicum, koriander met vissaus (2 stuks) 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gado Gado salade | 7.50 

Lontong, gestoomde groenten, komkommer, 

gekookt ei, emping, tofu en pindasaus 

Crunchy Asian salade | 7.00 

Wortel, komkommer, taugé, rode kool, glasnoedels, 

koriander, bosui en rode peper  

Pulled Chicken | 6.25 
Gestoomd broodje met kip, zoetzure groenten,  

little gem en hoisin 

 

Ebi Tempura | 6.25 
Gestoomd broodje met krokant gefrituurde garnaal, zoetzure 

groenten, little gem en limoenmayo 

 

Vegan Pulled Jackfruit | 6.25 
Gestoomd broodje met pulled jackfruit, zoetzure groenten, little gem 

en hoisin 

 

 

Edamame | 5.00 

Gestoomde sojaboontjes met zeezout 

Krupuk Bawang | 4.00 

Vegan kroepoek met pindadip 

Emping | 3.50 

Vegan emping kroepoek met pindadip 

 

Har kau Dumpling | 7.50 

Garnalen, bamboescheut en varkensvlees  

Shanghai Dumpling | 7.50   

Varkensvlees, paksoi en gember 

Duck Gyoza | 7.50 

Japanse ravioli gevuld met eend, groenten en hoisin  

Vega Gyoza| 7.50 

Japanse ravioli gevuld met shiitake, paksoi en witte 

kool 

BAO Buns P e r  s t u k  

diner 
Op deze menukaart vind je allemaal kleine Aziatische 

gerechtjes om met elkaar te delen. Wij raden je aan om 

van links boven naar onder te bestellen en dan 

rechtsonder te eindigen. Selamat makan!   Te  b es te l l e n  tot 2 1 : 3 0 u  

Dim sum 4  stu ks  

sa
la

de
s 

Pepesan Ikan | 9.50 – medium pittig 

In bananenblad gegrilde makreel met bumbu Bali,  

witte rijst en atjar ketimoen 

Soft shell crab tempura | 9.50 

In tempura gefrituurde (hele) krab met salade en dip  

Vis  

zoet 


