
SPECIALITEITEN 
    

1. Chun koe ngau yuk    
  (Ossenhaas met Chinese champignons)                       

€ 15,95 

2. Tausi ngau Yuk     
(Ossenhaas met zwarte bonen saus)                 

€ 15,95 
 
3. Gon bao ngau yuk          

  (Ossenhaas in gon bao saus)                             
€ 15,95 

 
4. Hou you ngau yuk       

(Ossenhaas in oestersaus)                                   
€ 15,95 

 
6. Tausi kai 

  (Kipfilet in zwarte bonen saus)                              
€ 13,45 

 
7. Kai ting        

(Kipfilet met cashewnootjes)                                                                                                     
€ 13,45 

 
8. Gon bao kai     

  (Kipfilet in gon bao saus)                                                                                                   
€ 13,45 

 
9. Po lo kai     

  (Kipfilet met ananas)                                                                                                           
€ 13,45 

 
13. Tjeu pai kai                                                                 

  (Kipfilet met heel scherpe saus) 
€ 13,45 

 
14. Denghis kahn (Mix van ossenhaas, kipfilet 

varkensvlees & groenten in sambal)                   
€ 16,95 

 
15. Cha sieuw  € 14,25 
   (Originele Chinese varkenslapjes) 
17. For laam  € 14,25 
   (Geroosterd spek, originele babi pangang) 
18a Hou see yuk        

  (Varkensvlees in zoetzure saus)                         
€ 14,25 

 
18d Tausi yuk         

  (Varkensvlees in zwarte bonensaus)                
€ 14,25 

 
19. Gon boa yuk        

  (Varkensvlees in gon bao saus)                          
€ 14,25 

 
23. Peking eend 

  (Aparte pikante saus) 
€ 16,95 

 
24. Tong koe ab       

(Peking eend met Chin. champ. Saus)                        
€ 16,95 

 
26. Tausi ha  

(Garnalen in zwarte bonensaus)                           
€ 16,95 

 
28. Hou See Ha    

  (Garnalen in hou see saus; zoetzuur)                                                                               
€ 16,95 

 
29. Gon bao ha      

  (Garnalen in gon bao saus)                              
€ 16,95 

 
36. Hou see yu 

  (Visfilet in hou see saus; zoetzuur)                       
€ 16,95 

 
    
    
 (Nasi of bami inbegrepen, mifang € 3,00 toeslag)  
 
 

KEUZE MENU 
Mini loempia’s, kroepoek en keuzen uit 3 verschillende gerechten, 

Door u zelf samen te stellen 
 

115     babi pangang  17    For laam (geroosterd spek 
92       Foe yong hai met kip 15    Cha siew (zoete varkenslampjes) 
97       Tjap tjoy met kip  118  Koe lou yuk 
106     Kip met ketjapsaus 13    Tjeu pai kai (kipfilet in heel scherpe saus) 
114a   Mager rundervlees 104  Kip kerry 
141     Geb. chi. Garnalen (4) 58    Geb. bananen 
145     Gado gado   8      Gon boa kai (kipfilet met  
                                                                                       gon bao saus) 
62       Sate ajam                18d  Tau si yuk (varkens in zwarte 
                                                                                     bonensaus) 
112   Ajam pangang  9        Po lo kai (kipfilet met zoetzuur saus) 
 

SLECHTS € 26,45 

 
 
 
 

 
SOEPEN 
 
41. Kippensoep                                                                    

                                                 
€  3,15 

42. Tomatensoep                                                                
                                                  

€  3,15 

43. Champignonsoep                                                     
                                         

€  3,15 

47. Haaievinnensoep                                               
                                   

€  3,15 

50. Oriental Dynasty soep                                 
                                  

€  4,65 

51. Wan tan soep                                                          
  

€  4,65 

  
  
VOOR EN BIJGERECHTEN  
   
53. Kroepoek                                                                    

  
€  3,15 

54. Loempia speciaal                                                   
  

€  4,25 

55. Loempia van het huis met 1 stokje saté en 
mager rundvlees                    

€  7,00 

56. Mini loempia’s (6 stuks)                                                     €  3,15 

57. Pangsit                                                                                €  3,90 

58. Pisang goreng                                                                    
  

€  3,90 

59. Ha kau* garnaal in deeg 
4 st                                  

€  8,50 

62. Saté ajam (kipfilet)                                                        
  

€  5,45 

63. Saté babi (vlees)                                                           
  

€  5,45 

66. Witte rijst                                                                              €  3,55 

67. Atjar                                                                                    €  3,55 

68. Satesaus of pikante saus                                           
 

€  3,15 

    
    

NASI OF BAMI GERECHTEN  

    
69. Nasi of bami goreng                                                         

  
€  5,45 

70. Nasi of bami speciaal (kip, saté, atjar)                        
  

€  9,95 

71. Nasi of bami extra (met rundvlees)                             
  

€  9,95 

72. Nasi of bami (3 stokjes saté en rundvlees)                
   

   € 11,60  

73. Nasi of bami  
(met gesneden kip of varkensvlees)                     

€11,60 

75. Nasi of bami (met ossenhaas en groente)             
 

€13,95 

76. Nasi of bami (met Chinese garnalen en 
groente)    

€14,95 

80. Nasi of bami Oriental Dynasty 
babi pangang foe yong hai, kou lou yuk, 
saté)                               

  
€13,00 

81. Nasi of bami compleet   
(babi pangang , saté, garnalen, tiap tjoy)                                  

€14,00 

82. Nasi of bami Oriental Dynasty Speciaal               
(voor 2 personen: babi pangang,  
foe yong hai, kou lou yuk, saté, kroepoek)  

  
€16,95 

 
MIFANG/MIHOEN GERECHTEN 

 

  

83. Mifang goreng                                                            
 

  €  9,25 

85. Mifang met varkensvlees of kip                                 
 

   €  9,25 

87. Mifang met garnalen en groenten                        
 

  €15,45 

89. Mifang Oriental Dynasty                                        
(babi pangang, foe yong hai, kou lou yuk, saté)  

  €16,95 

90. Mifang compleet                                                    
(babi pangang, tjap tjoy, garnalen, saté)  

  €17,95 

    
    

    
    
91. COMBINATIEGERECHTEN 
   
 met nasi of bami of rijst € 14,45 
 Met mifang  € 17,50 
   
 Babi pangang, saté en de keuze uit één van onderstaande 

gerechten: 
   
A Kou lou yuk                                                                 
B Tjap tjoy                                                                 
C Foe yong hai                                                          
D Varkensvlees met champignons                              
E Kip in kerriesaus                                                    
F Mager rundvlees                                                    
G Kipfilet in tomatensaus                                                
H Varkensvlees in zwarte bonensaus                 
   

EI HOOFDSCHOTELS  
    
92. Foe yong hai met kip of varkensvlees                 €  9,45 

93. Foe yong hai met Chinese garnalen                   €15,95 

95. Foe yong hai Oriental Dynasty                        
(babi pangang, saté, ¼ kip) 

    €15,95 

    

GROENTE HOOFDSCHOTELS  
    
97. Tjap tjoy met kip of varkensvlees                          €  9,45 

98. Tjap tjoy met garnalen                                        €15,95 

99. Tjap tjoy met ossenhaas                                          €14,95 

102. Tjap tjoy Oriental Dynasty                                                                          
(babi pangang, saté en ¼ kip) 

    €14,95 

102a Tofu met pikante saus                                       €14,65 

    

KIP HOOFDSCHOTELS  
    
103. Kou lou kai (kip in deeg, zoetzure saus)                     €10,95 

104. Kipfilet in kerrie saus                                              €11,95 

105. Kipfilet in pikante saus                                                 €11,95 

106. Kipfilet in ketjap saus                                              €12,25 

107. Kipfilet in tomatensaus                                             €11,45 

109. Kipfilet met champignons                                      €11,45 

112 Ajam pangang                                                            €13,45 

114a Mager rundvlees                                                   €10,25 

 
VARKENSVLEESHOOFDSCHOTELS 
    

115. Babi pangang                                                            € 13,45 

116. Babi ketjap (met zoete ketjapsaus)                          € 14,45 

118. Kou lou yuk 
 (varkensvlees in deeg, zoetzure saus)  

 € 11,95 

120. Varkensvlees met champignons                          € 11,95 

122. Varkensvlees in ketjap saus                                  € 11,95 

124. Varkensvlees in tomaten saus                                   € 11,95 

    
 Nasi of bami inbegrepen, mifang € 3,00 toeslag)  
    
    



 

    
    
RUNDERHAAS/OSSENHAAS HOOFDSCHOTELS 
    
129. Runderhaas in kerriesaus                                             

            
€ 14,95 

130. Runderhaas met champignons                                     
               

€ 14,95 

133. Runderhaas met paprika                                               
               

€ 14,95 

    

GARNALEN HOOFDSCHOTELS  

    
135. Garnalen in pikante saus                                               

 
€ 16,45 

136. Garnalen in kerrie saus                                           
 

€ 16,45 

137. Garnalen in tomaten saus                                             
 

€ 16,45 

138. Garnalen met champignons                                    
 

€ 16,45 

139. Garnalen met Chin. Champignons                    
 

€ 16,45 

140. Garnalen met paprika                                             
 

€ 16,45 

141. Gebakken Chinese garnalen (in deeg)                        
 

€ 16,45 

    

INDISCHE HOOFDSCHOTELS  

    
142. Nasi of bami ramas                                           

 
€   9,45 

143. Nasi of bami ramas speciaal                             
 

€ 11,45 

144. Nasi of bami ramas Oriental Dynasty               
(babi pangang, foe yong hai, mager 
rundvlees, ¼ kip) 

 
€ 14,95 

145. Gado Gado                                                             
 

€   8,45 

    
    
    
    
    
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speciaal Chinees-Indisch-Specialiteiten “Buffet” 
 

Elke zaterdag van 17.00 uur  
Zondag & feestdagen om 17.00 uur 

het buffet is zelfbediening, soep naar keuze 
 
 

 
 

HOLLANDSE SCHOTELS 
    
148. Portie frites  €   3,60 
150. Frikandel ( 2stuks)  €   3,60 
    

RIJSTTAFELS  

    
151. Chinese rijsttafel (1 persoon)      

 
€ 18,45 

   
152. Chinese rijsttafel (2 personen)      

Babi pangang, saté, foe yong 
hai, Gon bao kai, garnalen, kou 
lou yuk, tomatensoep en 
voorgerecht) 

 
€ 30,95 

    
153. Indische rijsttafel (1 persoon)                         

 
€ 18,45 

   
154. Indische rijsttafel ( 2 personen)                  

 

€ 30,95 

   
155. Chinees-Indische rijsttafel          

 (3-4 personen) Een heerlijke 
combinatie uit de Chinese en 
Indische rijsttafels.. 

 
€ 56,95 

  
157. Kantonese rijsttafel (2 personen)            

 
€ 45,95 

 Voorgerecht: Mini loempia  
 Soep: Wan tan soep  
 Hoofdgerecht: Po lo yuk (varkensvlees met ananas)  
  Chow sam sien (mix vlees)  
  Tausi ngau yuk (ossenhaas in zwarte 

bonensaus) 
 

  Ho see yu (visfilet zoetzuur)  
    
158. Rijsttafel Oriental Dynasty                

 (6-7 personen)   
€ 94,45 

           Teveel om op te noemen allen heerlijkheden. 
Veel bekende gerechten en specialiteiten 
Inclusief compleet Chinees-Indische rijsttafel. 

   
   

NIEUW !!!! 
TIPAN GERECHTEN 

 
 

159 Ti Pan Kipfilet                                                     € 14,95 

   
161 Ti Pan Niu Yuk (Gebakken runderhaas met 

uien en groenten) 
  € 17,95 

   
162 Ti Pan Chin. Garnalen                                   € 17,95 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

AFHAAL PRIJSLIJST 
2022 

 

 
 
     U bent van harte welkom 
 

 Airconditioned 
 Vele specialiteiten 
 Uitstekende kwaliteit 
  
 Hygiënische verpakking 
 Uitstekende verse producten 
 Catering service aan huis 
 Uitgebreid buffet in het weekend 

 
    Openingstijden 
    Dinsdag t/m vrijdag 15:00 t/m 21:00 uur 
    Zaterdag en zondag 12:00 t/m 21:00 uur 
    Maandag gesloten, tenzij feestdag 
    Overige tijden in overleg 
 
    Horsterweg 53, 58 11 AB  Castenray, Telefoon: 0478 - 57 14 24 
    E-mail: info@orientaldynasty.nl  Website: www.orientaldynasty.nl 
 


