Chinees Kerstmenu A
Carpaccio op oosterse wijze
*****
Een duo van coquille met Chinese vermicelli
*****
Gesauteerde ossenhaas
met nasi, bami of witte jasmijnrijst

*****
Kerst dessert

€ 32,50 per persoon
minimaal 2 personen.

Chinees Kerstmenu B
Sushi mix
*****
Zeebaars in ketjapsaus
*****
Ossenhaas in Sichuansaus

met nasi, bami of witte jasmijnrijst

*****
Kerst dessert

€ 32,50 per persoon
minimaal 2 personen.
@ jasmingarden.nl

Chinees Kerstmenu C
Wan tan soep
*****
Reepjes eendenborst
*****
Zalmfilet met zwarte bonensaus

met nasi, bami of witte jasmijnrijst

*****
Kerst dessert

€ 30 per persoon
minimaal 2 personen.

Chinese Rijsttafel
Tomatensoep of kippensoep
*****
Babi pangang, kipfilet met kongpao saus, sate
ajam, koe loe kai, pekingeend met yakitori
saus
met nasi, bami of witte jasmijnrijst
€ 25 per persoon
minimaal 2 personen.

@ jasmingarden.nl

Voorgerechten
Sun la soep

€6

Tomatensoep

€5

Kippensoep

€5

Wan tan soep

€6

Duo van coquille

€ 10

Zeebaarsfilet in ketjapsaus

€ 9,50

Carpaccio op oosterse wijze

€ 9,50

Mini loempia's

€ 4,50

Gestoomde Japanse flensjes

€ 4,50

Dim Sum

€7

Garnalen in kerrieroomsaus

€ 9,50

Hoofdgerechten op de volgende pagina's
worden geserveerd met
bami, nasi of witte jasmijnrijst.
Meerprijs voor deze bijgerechten is 3,50:
Udon – Chinese bami – Mihoen (Singapore) –
Kantonese nasi
Heeft u een allergie voor gluten, ei, melk, noten, soja, etc?
Meld het a.u.b. aan ons!

Hoofdgerechten
Vlees
Ossenhaas in ketjapsaus

€ 21

Ossenhaas in Sichuansaus

€ 21

Pekingeend in teriyaki saus

€ 21

Kipfilet in kerrieroomsaus

€ 18,50

Kipfilet in kongpao saus

€ 18,50

Geroosterd speenvarken

€ 18,50

Hoofdgerechten Vis
Zalmfilet in zwarte bonensaus

€ 22,50

Garnalen in kerrieroomsaus

€ 22,50

Kantonese kreeft

€ 35

Baarsfilet met zoetzure saus

€ 20,50

Gestoomde heilbot met sojasaus

€ 25

@ jasmingarden.nl

Hoofdgerechten
Teppan
Teppan ossenhaas

€ 21

Teppan vlees mix
€ 21
(varkensvlees, kipfilet en ossenhaas)
Teppan zeebanket in seafoodsaus

€ 22

Teppan garnalen in knoflooksaus

€ 22,50

Sushi & Sashimi
Zalm en avocado

€9

Spicy Tuna

€ 10

Vega Roll

€8

California Maki

€ 14

Tempura Ebi Roll

€ 15

Crispy Duck Roll

€ 15

Chicken Teriyaki Roll

€ 14,50

Crunchy Crab Roll

€ 16,50

Zalm en tonijn sashimi

€ 16

Desserts
Kinderijsje

€ 4,50

Groene-thee ijs

€ 5,50

Witte-sesam met caramelsaus

€ 5,50

Dame Blanche

€ 5,50

Dame Noir

€ 5,50

Lychee-ijs met lychees

€ 5,50

Kerst dessert

€ 6,50

Wij wensen u fijne
feestdagen!
– Team Jasmin Garden Borne –

Heeft u een allergie voor gluten, ei, melk, noten, soja, etc?
Meld het a.u.b. aan ons!

