
REGELS
•   U kunt 2,5 uur lang onbeperkt van deze Chapaskaart bestellen en daarna gezellig natafelen, 

voor € 30,80 per persoon op maandag, woensdag en donderdag (m.u.v. feestdagen) en 
 € 32,80 per persoon op vrijdag, zaterdag en zondag. 
 Kinderen 0 t/m 3 jaar: gratis
 4 - 5 jaar: € 9,-
 6 - 8 jaar: € 11,-
 9 - 10: € 13,-
 11- 12: € 16,-
 13 - 14 jaar: € 19,-
 De prijzen zijn exclusief drinken en desserts.
•  Alleen per tafel te bestellen.
•   De bestelling kunt u zelf, per ronde, invullen op het bestelformulier.
•   Maximaal kunnen er 3 gerechten per persoon per keer besteld worden.
•   Er kan nogmaals besteld worden, wanneer de vorige bestelling al geconsumeerd is.
•   Laatste ronde is te bestellen tot 21.30 uur. Laatste ronde sushi is te bestellen tot 21:00 uur.
•   Verspilling wordt niet gewaardeerd, bestel dus alleen zoveel u kunt eten. Restanten als 

gevolg van verspilling worden extra in rekening gebracht, € 2,- per gerecht.
•  Kraanwater wordt alleen i.c.m. wijnen geserveerd.
•  Sushi wordt alleen geserveerd op vrijdag, zaterdag en zondag.

CHAPAS MENU

SOEP
1.  Tomatensoep
2.  Kippensoep
3.  Haaivinnensoep
4.   Sam sie soep 
 (Gebonden pekingeendsoep)
5.   Suun laak soep 
 (Gebonden zuur en pikant soep)

SATÉ 
6.  Kipsaté met pindasaus
7.  Varkenssat met pindasaus
8.  Garnalensat met sake-teriyaki saus

DIM SUM
9.   Shui mai (Gestoomde 

varkensvleespasteitje, 2 stuks)
10.   Ha kau 
 (Gestoomde garnalenpasteitje, 2 stuks)

11.  Mini loempia’s, 2 stuks 
12.  Kerrie driehoekjes, 2 stuks 
13.  Wan tan (Krokant gebakken flensjes 

gevuld met kip, 2 stuks)
14.   Pisang goreng 
 (Gebakken bananen, 2 stuks) 
15.  Gebakken garnalen, 2 stuks
16.   Tjieuw yim kwak (Gekruide ribbetjes 

met pepers en knoflook, 3 stuks)

SALADE
17.   Laak Ngau Yuk (Gegrilde ossenhaas 

salade met citroendressing)
18.   Kai choi (Gegrilde kipfilet salade met 

sesam dressing)
19.   Laak choi (Frisse salade met 

citroendressing) 
20.   Kimchi (Gefermenteerde chinese kool 

met pittige friszure smaak) 

 Vegetarisch              Heeft u een allergie? Meld het bij ons. Wij hebben een speciale allergenenkaart.



VARKEN
22.  Cha sieuw honing (Kantonese Babi 

Pangang met honingsaus)
23.   For nam (Geroosterd spek met 

roedjaksaus)
24.   Babi pangang (Geroosterd 

varkensvlees met roedjaksaus)
25.   Ng heung yuk (Varkenshaas 

gemarineerd met Chinese 
vijfkruidenpoeder)

KIP
27.   King do kai (Krokant gebakken kipfilet 

met zoetzure gembersaus)
28.   Tjieuw yim kai (Scherp gekruide 

kipfilet met knoflook en pepers)
29.   Kung po kai (Kipfilet in pikante kung 

po saus)
30.   Ma laak kai (Kipfilet met scherpe 

Sichuanse pepers)

RUND
31.   Bulgogi ngau (Gegrilde ribeye in 

Ssamjang geserveerd op slablad)
32.   Honkok ngau (Dungesneden ribeye in 

Koreaanse barbecuesaus)
33.   Tim laak ngau (Ossenhaas in zoet 

pikant oestersaus en rode pepers)
34.   Hak tjiew ngau (Ossenhaas in zwarte 

pepersaus)
35.   Daging smoor (Gesmoorde rundvlees 

in pittige kerrysaus)
36.   Daging roedjak (Gesmoorde rundvlees 

in pittige roedjaksaus)
37.   Tjieuw yim ngau (Scherp gekruide 

ossenhaas met knoflook en pepers)

GARNAAL & VIS
38.   Ha tai zi (Gegrilde coquille verpakt in 

een garnaal met wasabi-mayonaise)
39.   Tai zi (Gestoomd coquille met verse 

knoflook in zoete sojasaus)
40.   Sie wong zalm (Zalmmootje in royale 

zwartesojabonensaus)
41.   King do yu (Krokant gebakken visfilet 

in zoetzure gembersaus)

42.   Sung yong ha (Garnalen met verse 
knoflook)

43.   Tim laak ha (Garnalen in zoet pikant 
oestersaus en rode pepers)

44.   Tjieuw yim ha (Scherp gekruide 
garnalen met knoflook en pepers)

EEND
45.   Ping pee ngap (Pekingeend geserveerd 

met rijstpannenkoek, komkommer, prei 
en pruimensaus)

46.   Maan yu ngap (Geroosterd Pekingeend 
met saketeriyakisaus)

47.   Cheung pao ngap (Fijngesneden 
Pekingeend met pikante cheung pao 
saus)

VEGETARISCH 
49.   Boeddha’s groenten (Gebakken 

groentes in pikante knoflooksaus)
50.  Tjap tjoi (Geroerbakte groentes)
51.   Foe yong hai (Omelet met groentes en 

tomatensaus)
52.  Edamame (Gestoomde sojabonen)
53.  Faan su (Patat van zoete aardappel)

NASI & BAMI
54.  Witte Rijst
55.  Nasi goreng
56.   Sichuan nasi (Nasi met fijngehakte 

groentes en rode pepers)
57.  Bami goreng
58.   Sichuan bami (Pikant bami met 

fijngesneden Cha sieuw en groentes)

VOOR KINDEREN
59.  Patat
60.  Kroket
61.  Frikandel

SUSHI 
(ALLEEN OP VRIJDAG, 
ZATERDAG EN ZONDAG)
62.  Sushi (Verrassing van de chef, 2 stuks)

 Vegetarisch              Heeft u een allergie? Meld het bij ons. Wij hebben een speciale allergenenkaart.


