Kerst 2018
Bij Jasmin Garden

Ook dit jaar ben u tijdens feestdagen weer van harte welkom bij Jasmin Garden.Wij zijn
beide kerstdagen vanaf 16:00 uur geopend. Wilt u reserveren, dan verzoeken wij u hier niet
te lang mee te wachten, gezien het grote aantal gasten.
Heeft u speciale wensen of allergieën? Laat het ons tijdig weten, dan kunnen wij er rekening mee
houden
Wij nemen uw reservering graag persoonlijk aan. Bel daarom om te reserveren naar:

0251- 651141
Chinese Restaurant Jasmin Garden Dorpsstraat 2, 1901 EL Castricum
www.jasmingarden.info

Luxe Kerstmenu (5 gangen)
(min. 2 couverts)

€ 53,50 p.p.

Voorgerecht
Hah Chong Loo Yim Kai Tai Ha
gebakken |kipfilet | garnaal | zwarte truffel | zout en peper
Soep
Wai Saan Kee Ji Dan Kai Tong
kippensoep | Kantonese style |
goji bessen | Chinese Yam (wortel)
Tussen gerecht
Sheung Don Hoi Sin Lo Yu
gebakken |zeebaarsfilet | garnaal | coquille | groene asperge | gember
en bosui | koriande
Hoofdgerechten
Oei Ngap Hong
gestoofd | eendenborst | groenten | Master-stock
Man Mien
gesmoord | bami
Dessert
Feestelijk Kerstdessert

Reserveer uw "Luxe Kerstmenu" vóór 21 december 2018!!
(vooraf reservering verplicht)
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Kerst Keuzemenu (4 gangen)
Stel zelf uw kerstmenu samen, vanaf € 39,50,- p.p.
Voorgerechten
Chun Kun Tsa Siu
mini loempia en geroosterde varkensvlees met vleugje honing
Chun Kun Cha Tai Ha
mini loempia en gebakken garnalen
Kai Kong
pikant gekruide kippenlevertjes
Saté Ajam kippenvlees, 2 stokjes
Tsiu Yim Yu Kau (meerprijs € 3,-)
tongfilet gekruid met peper en zout marinade
Szechuan Ngau Yuk Sie (meerprijs € 3,-)
reepjes ossenhaas met een pikante zoetzuur saus
Soep
Kai Tong kippensoep
Ke Tong tomatensoep
Sun Lat Tong hete Peking soep
Hoofdgerechten
Menu Jasmin Garden
babi pangang, Foe yong hai, sate, ajam pangang, atjar en kroepoek
Ng Heung Chap Kam Lap
vijf hemelse kruiden roergebakken met blokjes kipfilet, varkensvlees,
verse groenten en cashewnoten
Tau Sie Kai
plakjes kipfilet met kruidige zwarte bonensaus en verse groenten
Po Loe Kai
halve ananas gevuld met plakjes kipfilet en verse ananas
Kung Po Kai
pikant gekruide blokjes kipfilet met diverse groenten en cashewnoten
Chuk Chau Ngau Yuk (meerprijs € 3,-)
blokjes ossenhaas roergebakken met diverse groenten en op smaak gebracht met pikant
Szechuansaus
Cheung Paw Yeung Yuk (meerprijs € 3,-)
mals lamsvlees pikant gemaakt met Mongoolse chilisaus
Hawaï Njap (meerprijs € 5,-)
krokant gebakken Pekingeend met een heerlijk fruitige saus

Heung So Njap (meerprijs € 5,-)
krokant gebakken en gepaneerde reepjes Pekingeend met
Mongoolse chilisaus
Kung Po Ha (meerprijs € 5,-)
gepelde garnalen roergebakken in pikante kruiden met diverse
groenten en cashewnoten
Heung Mong Ha (meerprijs € 5,-)
geurig gerecht van gepelde garnalen en mango
Hak Tsiu Yeung Pah (meerprijs € 7,50)
lamskoteletjes roergebakken met zwarte peper
Dessert
Feestelijk Kerstdessert
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Bij de hoofdgerechten worden met nasi, bami of witte rijst naar keuze geserveerd, voor
mihoen of Chinese bami wordt € 3,50 extra berekend.

Kerst Chinese Rijsttafel (3 gangen)
(min. 2 couverts) € 32,50 p.p.
Voorgerecht
Kroepoek, Chun Kun & Tsa Siu
(kroepoek, mini loempia en geroosterde varkensvlees met vleugje honing)
Hoofdgerechten
Babi Pangang (geroosterde varkensvlees met pittige saus)
Foe Yong Hai (ei omelet met vlees en groenten)
Tjap Tjoy (diverse verse groenten met vlees)
Daging Smoor (gestoofd rundvlees)
Saté Ajam (kipsaté)
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Koffie of Thee
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Bij de hoofdgerechten worden met nasi, bami of witte rijst naar keuze geserveerd, voor
mihoen of Chinese bami wordt € 3,50 extra berekend.

Kinder Kerstmenu
€ 19,50 p.p. (4 tot en met 11 jaar)
Voorgerecht
Tomatensoep
Hoofdgerechten
Kipfilet of Ossenhaas
met pommes frites en appelmoes
Dessert
Feestelijke Kinderdessert
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Bij de hoofdgerechten worden met nasi, bami of witte rijst naar keuze geserveerd, voor
mihoen of Chinese bami wordt € 3,50 extra berekend

