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Soep

Warme voorgerechten
Gegrilde zalm

Zeevruchten

Vlees

een bord met acht gestoomde
delicatessen ..........................12

Sichuan garnalen

Sanjou King Ribben

Dim Sum Toren

pikant gekruid met gemengde
West-Chinese specerijen ...... 20

gebakken en afgeblust met Chinese
sojasausmengeling ............... 17

Foor Pau garnalen

Ribben Ngau Youw

In een wok geflambeerde
Chinese garnalen
(met/zonder look) .................. 20

gebakken in lookboter .......... 17

Vuurscampi’s

in een scherpe zoetzure saus 17

Mihoen Singapore Kerrie

Pó Ló Kip

Zeer verfijnd, niet pikant
Tijdens de bereiding komen de
scampi’s in aanraking met
het vuur ............................. 20

Babi Pangang

rijstvermicelli schotel ........... 17

kipfilets en stukjes ananas ... 16

Dim Sum variëteiten

drie maal drie soorten bekende
gestoomde lekkernijen ...........12

Loempia

- met krab ……………………..8

- met kip………………………..6
- met garnalen…………………7

met een verrassend Japans sausje...10

Tomatensoep

Tai Tau Ha

Gegrilde satés

Yu à la Tsin Chin

-van lam .................................12
-van kip ....................................8
-garnalen…............................14

op z’n Chinees .........................6 reuzengamba’s op hun best………18

Kippenbouillon

met cellofaanvermicelli ...........6

Drakengamba’s

sterk getrokken bouillon met
royale garnituren van kip,
garnalen en groenten...............7

Tjin Zeeuwse oesters

Hoofdgerechten

een oogstrelende
gambaschotel met
tongstrelende
Kon Tsjinsaus ............ 22

Sichuan soep

gestoomd op z’n Chinees (zes stuks)
……………………………………....14

He Poow gerechten

Teppan Ha Lok

In Yunnan dient men bepaalde
gerechten graag op in een
vuurvaste aarden stoom pot,
de He Poow.

Reuzen gamba’s op warme ijzeren
plaat en overgoten met goed
afsmakende saus .................. 22

Tahoe He Poow
vegetariër .............................14

Kreeft op geurige
Kantonese stijl

Kai He Poow

met gember en rijstwijn
+/-650gr……………………… 45

Soep van het huis

perfecte balans tussen de smaak
van kabeljauw, gember en
sojasaus………………………13

een hele, stevig gepeperde en
Cha Zeeuwse oesters
gebonden soep .........................7 in een fijn beslag gebakken
(zes stuks)……….…………………14

Wan Tan Soep

lekker hapje verpakt in een
deegvelletje met varkensvlees ..7

Haaivinnensoep
een der meest exotische
hoogtepunten van de Chinese
keuken ......................................7

Soek Mai Thoung

Halve kreeft
hors-d'oeuvre

met gember en rijstwijn op de
traditionele Kantonese stijl
(even couverts)………………..25

met kip ..................................16

Halve kreeft voorgerecht

maïssoep met zalmfilets…….....7 bereid met welbekende Tausie

Hoi Sien Thoung

(even couverts) …………………...25

soep van garnalen, visfilets en
inktvis ....................................7

Sint-Jakobsnoten

Kali vissoep
een ideale soep voor wie graag
van pikant en kerrie houdt ......7

Consommé Tofu
een waar genoegen voor iedere
vegetariër ...............................7

Koude voorgerecht
Rauwe Zeeuwse oesters
Met citroen ( zes stuks) ..........13

-

Chinese wijnsaus……....18
met licht pikante tausie saus
……………………….…...18

Kwartels
met Chinese bbq-saus………..14

met eend ................................20

kikkerbillen in een geurige
lookbotersaus …………………....12

Cheun Pau Pai Kacht
Kantonees hors-d'oeuvre

Krab en garnalen van
voorgerecht dat bestaat uit
topkwaliteit ...........................12 een
3soorten dim sum, loempia, gebakken
garnalen en lamssaté………..….12

Gebakken in lookboter,
met Chinese groenten………...28

Tin Kai He Poow

gegrild varkensvlees met geurige
zoetzuur-pikante saus ............ 17

Kreeft, oesters,
Sint-Jakobsnoten, reuzen
gamba’s, inktvis, Chinese
garnalen en visfilets
(per even couverts)
per couvert ................ 50

hele tarbot gestoomd met geliefde
kruiden uit de keuken van
Zuid-China ............................ 28

Kou Low Hoi Sien
een waaier van gepaneerde
zeevruchten met
bijpassende saus .................. 22

-

vegetarisch ............... 12
met kipfilets ............. 15
ossenhaas ................. 18
garnalen .................. 18

het fijnste deel van de kip.
verrukkelijk met zoet & zuur. 16

Sichuan Kip
zeer pikante smaak typerend voor
de Sichuans keuken .............. 16

Kantonese kippenblokjes
Foe Yong Hai

in geurige zoetzure saus ....... 16

Sichuan Ngau

gebakken met Chinese
barbecuesaus ....................... 20

een West-Chinees pikant
ossenhaasgerecht .................. 20

Cha Siu
Cha
Siu
In een hoogvuuroven geroosterd

In
een hoogvuuroven
varkensvlees
met licht krokant vet
randje
....................................
geroosterd varkensvlees18
met licht krokant
randje…………………19
Soy Sam Ngau
Roergebakken zachte
plakjes ossenhaas met
Chinese groenten ................. 20

In een flinterdun beslag gefrituurde
Op Yunnan volkswijze
visfilets met een krachtige
(Noordwest China) aromatische
zoetzure saus ........................ 16
schotel met look en zwarte
bonensaus ............................ 20

Tarbot à la Guangzhou

Feniksborst

draadachtige witte vermicelli
van rijstbloem)

Kipfilets

Hoi Sien He Poow

Zeevruchten

Mihoen Goreng (gebakken

(zacht eigerecht in
een ossenhaasschotel met Indische tomaten saus)
madraskerrie ......................... 20
vegetarisch ............... 13
Tau Sie Ngau
met kip ...................... 15
ossenhaas met geurige zwarte
ossenhaas ................ 18
bonensaus en om de geur te
krab ......................... 20
accentueren serveren we het op
een hete ijzeren plaat ............ 20
garnalen .................. 18

Ng Lau Vis

met zeevruchten ....................20

Gevogelte

Ka Li Ngau

met pikante kikkerbillen ........18

Hoi sien plateau
Nqau Youw Tin Kai

geglaceerde varkensribben ….….9

Cocktail Oriëntaal

Ap He Poow

Zeetong

Ribben à la King Toow

Diverse

Lamskroon Yunnan

Lamsvlees Nomadisch
Nomadisch, gekruid met look…22

-

Tjap Tjoy (snel roergebakken

-

in Chinese wijnsaus en op een
bedje van gewokte groenten 20

Kwartels

Sieuw Ap

Lek Ap

Nasi combinatie
gebakken rijst met Tjap Tjoy,
babi Pangang, gepaneerde
grote garnalen en saté .......... 22

verrassend lekkere
eend op opa’s wijze..20

Bami combinatie
vermicelli met TjapTjoy,
babi pangang, gepaneerde grote
garnalen en saté ................... 22

Chinese bami
combinatie

Bami op z’n Indisch
Een pikant gebakken ei vermicelli
schotel met kipfilets, garnalen en
champignons ........................ 17

Nasi Yeung Chow

een pikant gebakken rijstschotel
met kipfilet, garnalen en
Chinese champignons……… 17

Kwartels

sojascheuten en andere groenten) geroosterde eend, ook bekend als
gelakte eend ......................... 22
vegetarisch............... 13
Soy Ap
met kip ..................... 15
Eend met dagverse groenten 20
ossenhaas ................ 18
varkensvlees ............ 15
garnalen .................. 18

vermicelli met Tjap Tjoy,
babi pangang, gepaneerde grote
garnalen en saté ................... 22

Nasi op z’n Indisch

met kerriesaus en groenten ... 16

zeer rijkelijk gevulde rijstschotel
.............................................. 17

www.meeah.be
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aan 42 per couvert

aan 62 per couvert

aan 26 per couvert

aan 35 per couvert

aan 39 per couvert
aan 42 per couvert

aan 60 per couvert

aan 44 per couvert

aan 40 per couvert

3 gangenmenu aan 42 per couvert (even aantal)

