AFHAALPRIJSLIJST

VEGETARISCHE GERECHTEN
100.
101.
102.
103.
104.
105.

Tau fu met diverse groentes in pittige saus * 
Tjap tjoy vegetarisch * 
Foe yong hai vegetarisch * 
Gado gado 
Mie fang vegetarisch 
Nasi of bami vegetarisch 

€ 9,60
€ 9,40
€ 9,40
€ 7,60
€ 9,40
€ 5,50

In ons sfeervolle restaurant
kunt u terecht voor

WOK RESTAURANT

een gezellig avondje uiteten

EUROPESE GERECHTEN
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

Patat 
Kipnuggets met patat 
Frikandel met patat 
Bitterballen met patat 
Gebakken halve kip 
Spareribs (6 stuks) 
Wedges 

€ 2,95
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 4,95
€ 8,25
€ 3,50

Bij Lotus Plaza kunt u voor een vast tarief
met een tijdsduur van 2,5 of 3 uur
onbeperkt genieten van onze wereldkeuken
inclusief frisdrank, koffie, thee, bier en wijn.

SUSHI GERECHTEN
120. Sushi mix (vanaf 5 stuks) 

€ 1,15 p.st.

Voor meer infomatie kunt u kijken op :

莲池朱轩

www.lotusplaza.nl

RIJSTTAFELS*

info@lotusplaza.nl

130. CHINESE RIJSTTAFEL����������������������������� € 13,60 p.p.
(vanaf 2 personen)

Bestaande uit:
• Babi pangang
• Foe yong hai
• Koe loe kai
• Tjap tjoy
• Saté
• Kroepoek
• Gefrituurde Chinese garnalen
• Kipfilet met ananas in zoet-zure saus
• Incl. nasi, bami of rijst

131. INIDISCHE RIJSTTAFEL ������������������������� € 14,35 p.p.
(vanaf 2 personen)

Bestaande uit:
• Atjar
• Boontjes in kerrie saus 	
• Foe yong hai
• Gebakken banaan
• Kipfilet in ketjapsaus
• Kroepoek
• Incl. nasi, bami of rijst

• Babi pangang
• Daging in pikante saus
• Gado gado
• Kerry driehoekjes
• Koe loe kai
• Saté

DE KEUKEN IS GEOPEND VAN:
Dinsdag t/m donderdag: 

16.00 - 21.30 uur

Vrijdag t/m zondag: 

12.00 - 21.30 uur

Wij zijn op alle feestdagen geopend

Stasjonswei 1
9269 PG Feanwâlden
0511 471 885
www.lotusplaza.nl info@lotusplaza.nl

SOEPEN EN VOOR- EN BIJGERECHTEN
1.

Kippensoep  

€ 2,85

2.

Tomatensoep  

€ 2,85

3.

Kerriesoep  

€ 3,95

4.

Haaienvinnensoep  

€ 3,95

6.

Sichuansoep (zuur/pikant) 

€ 4,25

8.

Kroepoek  

€ 2,60

9.

Mini loempia’s (4 stuks)  

€ 4,05

10. Vegetarische mini loempia’s met saus (6 stuks) 

€ 4,05

11. Loempia speciaal  

€ 4,50

12. Loempia met babi pangang  

€ 6,20

13. Loempia met daging  

€ 6,20

14. Kipsaté met pindasaus (4 stokjes)  

€ 5,50

15. Gefrituurde chinese garnalen (4 stuks)  

€ 5,80

16. Gebakken ananas (2 stuks)  

€ 3,75

17. Gebakken banaan (4 stuks)  

€ 3,75

18. Pansit goreng met saus (4 stuks)  

€ 3,85

19. Kerrie driehoekje met saus (6 stuks)  

€ 3,75

20. Saté saus of pikante saus  

€ 2,40

21. Atjar (koude zoetzure kool)  

€ 2,50

23. Witte rijst

€ 3,00



NASI, BAMI & MIEFANG GERECHTEN
30. Nasi of Bami (klein)  

€ 4,25

31. Nasi of Bami (groot) 

€ 5,50

33. Nasi of Bami van het huis  

€ 14,50

(gebakken kip, babi pangang, 2 stokje saté, koe lou kai)

34. Nasi of Bami ”Singapore”  

€ 10,50

35. Nasi of Bami rames speciaal (met 1 stokje saté,

€ 11,20

1/4 kip, boontjes in kerriesaus, daging in pikantesaus)

36. Nasi of Bami rames met babi pangang  

VLEES GERECHTEN *
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

COMBINATIE GERECHTEN

Babi pangang met pikante saus 
Babi pangang met saté saus 
Babi pangang met roedjak saus 
Babi ketjap 
Cha sieuw 

€ 11,60
€ 11,60
€ 11,80
€ 11,80
€ 12,60

Geroosterd speenvarken (saus apart) 
Koe loe kai (gefrituurde kippenbolletjes, saus apart)
Ajam pangang met pikante saus (geroosterde kip) 
Ajam pangang met roedjak saus (geroosterde kip) 
Daging in pittige gekruide saus (gestoofd rundvlees) 

€ 12,60
€ 12,20
€ 11,40
€ 11,40
€ 11,60

(geroosterd varkensvlees met zoetige smaak, saus apart)

Kipfilet uit de wok 
Ossenhaas uit de wok 
Varkenshaas uit de wok 
Garnalen uit de wok 

Deze gerechten kunnen op
verschillende wijze worden geserveerd:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

met groente in kerriesaus
met groente in ketjapsaus
met groente in pittige saus
op z’n Sichuanees
met Chinese champignons
met paprika
met kon pao saus en cashew nootjes
met groente in oestersaus
met ananas in zoet-zure saus
met groente in zwarte bonensaus
met champignons

70. Tjap yuk (babi pangang, tjap tjoy en saté) 

€ 12,10
€ 15,50
€ 12,10
€ 15,50

€ 14,05

71. Kay yuk (babi pangang, gebakken kip en saté) 

€ 14,05

73. Koe yuk (babi pangang, koe loe kai en saté) 

€ 14,05

72. Foe yuk (babi pangang, foe yong hai en saté) 
74. Cha yuk (babi pangang, cha sieuw en saté) 

75. Kip kerrie Yuk (babi pangang, kip kerrie en saté) 

€ 14,05

€ 14,05

€ 14,05

OMELET- EN GROENTE GERECHTEN *
80. Foe yong hai met kipfilet en groentes 

€ 9,50

82. Tjap tjoy met kipfilet 

€ 9,50

81. Foe yong hai met garnalen en groentes 

WOKGERECHTEN *
60.
61.
62.
63.

(voor 2 personen)

83. Tjap tjoy met ossenhaas 
84. Tjap tjoy met garnalen 

€ 12,10
€ 11,75

€ 12,10

KANTONESE EN SICHUANESE
SPECIALITEITEN
90. Zhao pai ha

€ 16,60

(black tiger garnalen met schil, afgebakken in
een heerlijke botersaus)

91. Kai pao 

€ 13,60

92. Ma po tau fu

€ 11,60

(licht geroosterde kippenborstfilet met groentes)
(tau fu, kleine stukjes gesneden runderhaas,
Chinese paddestoelen in een pikante saus)

93. Nou pah 

€ 17,55

(plakjes ossenhaas in een licht pikante tomatensaus)

94. Combi familie stijl

€ 17,10

(garnalen, ossenhaas, kipfilet en diverse soorten groentes)

€ 11,20

(met 1 stokje saté, babi pangang, boontjes in kerriesaus,
daging in pikantesaus)

95. Yu hsiang yu 

€ 17,10

(licht gepaneerde visfilet en groentes in pittige saus)

37. Mie fang met kipfilet en groentes  

€ 10,15

38. Mie fang met ossenhaas en groentes  

€ 11,95

39. Mie fang met garnalen en groentes  

€ 13,75

40. Mie fang “Singapore”  

€ 11,95

41. Spiegel ei  

€ 0,50

42. Plakje schouderham  

€ 0,50

96. La zi ap 
(geroosterde Peking eend in pikante saus)

* Deze gerechten worden op uw verzoek geserveerd
met witte rijst klein gratis / groot € 1,20.
Met nasi of bami klein € 0,85 / groot €2,30.
Met mie fang klein € 2,70 / groot € 5,25.

€ 15,55

