Soepen à 4,5 euro

Pikante “Shanghai” soep
Kippensoep met bamboe
Kippensoep met Chinese Champignons
Wantan soep Ravioli met varkensvlees
Sui Kaw soep Ravioli met garnalen
Tomatensoep

Toppers van het huis

+1€

Scampi vlinders met lookboter en sambal
Eendenfilet met zoetzure appelsiensaus
Eendenfilet met ananas en groenten
Eendenfilet met soja en potje pruimensaus
Rundslapjes met markverse groenten en gember
Kippenstukjes met cashewnoten

Klassieke rijstafel à 22 euro p.p.
18
18
18
18
16
16

Honingkip met groenten en zwarte peper

Hapjes

2 kleine loempia's
Vietnamese loempia's
Traditionele huisgemaakte loempia met kip
Traditionele huisgemaakte loempia met krab
Kroepoek
Mini loempia & trigon
Veggie
Kippensaté met currysaus
Gestoomde broodje met geroosterd varkensvlees
Gestoomde mix van dimsum (per 2 personen)

8
2
5
7
5
10

Gebakken dimsumvariatie (per 2 personen)

10

Ha-kauw, siu-maai, fan-kwo, rundssiumaai

5
7

Loempia, eendhapje, trigon, siumaai & gyoza van kip

Uit het water à 18 euro
Gefrituurde scampi met zoetzure saus
Scampi met diverse groenten
Gewokte pangasius met groenten
Pijlinktvis met groenten
Foe jong hai
Chinese krabomelet in de pan gebakken

Kikkerbillen met look

Vleeseters à 15 euro

Ribbetjes met lookboter
Ribbetjes met zoetzure saus
Gefrituurde ribbetjes
Babi pangang
Varkensvlees met pikante tomatensaus en look

Kip à 15 euro

Kippenfilet met fijne groenten & Chinese champignons
Kippenfilet met zwarte bonensaus
Kippenfilet met ananas
Gefrituurde kippenblokjes met zoetzure saus
Traditioneel half kieken met currysaus
-2 €

15
Kruidige mengeling van koriander, pijpajuin en basilicum
met drooggebakken kippenlapjes
15
met drooggebakken varkenslapjes
15
met drooggebakken rundslapjes
16
met gefrituurde pangasiusfilet
18

Titpan Knisperende plaat
met groentjes, sesamolie, look en rijstwijn
met kippenfilet
met varkensvlees
met rundsvlees
met scampi

15
15
16
18

Veggies à 13 euro

Chop-shoy met kip
Ribbetjes met look
vanaf 3 personen Kippenblokjes met zoet-zure saus
vanaf 4 personen Babi pagang
vanaf 5 personen Scampi met lookboter en sambal

Monkey king's menu à 27 euro

Het beste van Monkey King
vanaf 2 personen
☯ Dimsum variatie Monkey King
☯ Curry-mihoen met kip

Rundslapjes met gember
Scampi met lookboter en sambal
☯ Ananasbeignet met roomijs
vanaf 3 personen Honingkip met zwarte peper
vanaf 4 personen Titpan met varkensvlees
vanaf 5 personen Drooggebakken kipfilet met koriandersla

Monkey queen's menu à 30 euro pp

Stoofpotje met tofu
Chopshoy met groenten
Nasi goreng met groenten
Bami goreng met groenten
Mihoen met groenten
Gewokte paksoi met oestersaus

Traditionele Cantonese menu
vanaf 2 personen Dimsum variatie Monkey Queen

Rundslapjes met paksoi
Stoofpotje met scampi
Gebakken rijst
Ananasbeignet met roomijs of koffie of thee
vanaf 3 personen Peking eend met hoisin saus
vanaf 4 personen Gekruide varkensribbetjes

Klassiekers

Nasi goreng
Gebakken rijst
Bami goreng
Gebakken platte noedels
Mihoen
Fijne rijstnoedels
Chauwmein
Fijne eiertarwenoedels
Chop-shoy
Gewokte sojascheuten
☯ met roze garnalen
☯ met kip
☯ met geroosterd varkensvlees
☯ met rundsvlees
☯ Speciaal

16
15
15
16
16

Garnalen, kip, varkensvlees & spiegelei
☯ met scampi

18

Chinese fondue à 27 euro pp

Enkel op bestelling vanaf 2 personen
Fondue op basis van bouillon, met een assortiment van
vis, kip en vlees en de nodige sausjes, licht verteerbaar!

Verkozen tot Antwaarps streekgerecht door het Laatste Nieuws

Alle gerechten (behalve nasi-, bami goreng, chaumein en mihoen) zijn rijst of frieten inbegrepen, bij gebakken rijst of noedels als bijgerecht 3,00 € supplement

Als je dit niet kunt lezen, kan je nog steeds een leesbrilletje vragen!

vanaf 2 personen
☯ kip of tomaten of pikante soep of mini loempia's
☯ Nasi Goreng met garnalen

Extra's
Gebakken rijst , noedels, chaumein, mihoen
Gewokte sojascheuten, groentenschotel
Gewokte paksoi

5,50
7
8

Apero's

Zoetebekken à 6 euro

Lychee wijn, Sherry, Martini
Porto, Kirr, Pineau de Charentes
Campari orange/soda
Ricard
Cava
Klein flesje voor 2 glazen

4
4
6
5
8,5

Geflambeerde gebakken banaan
Geflambeerde gebakken ananas
Dame Blanche
Coupe Brésilienne
Coupe 'Monkey'

-1 €
-1 €

Mix van roomijs met amaretto

Wijnkaart

Rode wijn

Vin du Patron

Gebakken roomijs

Glas 0,25l 0,5l 0,75l
4 7,5
13 19

Melange van Bourgogne en andere

Terre Dieu

4

7,5

13

19

Franse Merlot, Cabernet Sauvignon
Côtes de Rhone Frankrijk
23
Soepele wijn met smaakvolle kruiden, intens fris en fruitig

Groot Geluk

23

Suid-Afrikaanse Cabernet Sauvignon

Petirrojo

24

Chileense Merlot, smaak van bosbessen en een toets van eik

Witte wijn
Vin du Patron

4

7,5

13

19

4

7,5

13

19

Blanc de Blanc

Terre Dieu

Espresso 'Taeymans'
Decafeïne
Ristretto
Cappucino (met slagroom)
Lait russe
Irish, Italian, French Coffee
Thee van bekende Lipton
Rozenbottel thee
Jasmijn thee

2,5
2,5
2,5
3
3
7
2
2
2

Groene thee die tijdens het productieproces gemengd wordt

Groene thee

2

Dé thee van China, minst theïne zonder fermentatie

Sarenas Grillo

23

Italiaans Biologische wijn

Chrysantenthee

2

Bloementhee met sterke aroma

Groot Geluk

23

Zuid-Afrikaanse Chenin Blanc

Verse gemberthee

3

Een onsterfelijke aap geboren uit een rots,
geholpen door de Godin van de Genade. Hij
bezit bovenmenselijke krachten en kan zichzelf
in 72 verschillende gedaanten veranderen.
Met zijn verlengbare toverstaf en een
vliegende wolk als vervoer grapt hij
apenstreken op hemel en aarde. Niemand kan
hem baas totdat Boeddha hem gevangen nam
onder de ‘Berg van de Vijf Pieken’ (aarde, hout,
water, metaal en vuur).
Na 500 jaar werd hij vrij gelaten op voorwaarde
dat hij de heilige monnik Tripitaka beschermt.
Dit was het begin van de Reis naar het Westen
(India) om de Heilige Sutra te halen. Later
onderweg komen ze hun metgezellen
Zubaji (half varken, half mens) en de
watergeest tegen.

Verfrissende thee met lichte citrussmaak met citroengras

Petirrojo

24

Chileense Chardonnay

Rosé wijn
4

7,5

13

19

Grenache-Syrah

Bubbels
Champagne
Cava

Warme dranken

met jasmijnbloesem. De thee heeft een fijne geur en smaak

Franse Sauvignon Blanc

Terre Dieu

Vanille-ijs in een jasje van deeg en Cointreau flambé

Dessert van de dag

Verse muntthee

3

Iets sterker à 5 euro

Mei kuei Lo
Calvados, Bisquit, Amaretto, Baileys
Smirnoff, Johnny Walker, J&B
Chivas Regal

+1 €

Bieren
50
35

Vanaf 12/12/2014 moeten we volgens de nieuwe wet u informeren over de 14 allergenen die
mogelijk aanwezig zijn. Onze voeding kan mogelijk glutenbevattende granen, noten, soja,
melk, vis, mosterd, sulfiet, pinda's, schaal-schelpdieren, selderij, sesam, ei, lupine en
weekdieren bevatten. Let op wat u eet, zou ik zeggen. Succes!

Jupiler, Koninck
Duvel
Singha beer
Tsingtao beer

Thai beer
Chinese Beer

2,5
4
3,5
3,5

Frisdranken à 2 euro

Spa, Ice tea, Fanta, Sprite, Cola's, Tonic, Appelsiensap
Chaudfontaine 1/2 l
5,5
Chaudfontaine 1 l

8

Vragen worden gesteld wie deze
mysterieuze Chinese Mona Lisa is.
Wel dat is La mama van de Patron.
Mama Ng alias Sjouke, ontvluchtte in de
jaren zestig het regime van Mao van de
terreur en horror, 8 uur zwemmend met
haar familie van China naar Hong Kong.
In Hong Kong spaarde ze de centjes om
zo haar restaurant in België op te starten
en een gezin te stichten. Jarenlang
verzweeg ze wat ze heeft meegemaakt
tot ze borstkanker kreeg.
Tot daar la petite histoire!

Onze prijzen inclusief 12% btw voor eten, 21% voor drank,
verzekering voor uw ongevallen, kuisen van de Monkey
King, wassen van tafellakens, bestek en borden en
uiteraard een vriendelijke bediening!

