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Exclusieve menu’s en rijsttafels
Chinese rijsttafel voor 1 persoon
Grote gebakken Chinese garnaal, Tja Tjue, Foe Yong
Hai, Koe Loe Yuk, Babi Pangang, saté en nasi, bami of
rijst naar keuze
Chinese rijsttafel voor 2 personen
Kroepoek, Tja Tjue, Grote gebakken Chinese garnalen,
saté van de grill, Koe Loe Yuk, Babi Pangang speciaal,
Tjap Tjoy speciaal bami en rijst
Indische rijsttafel voor 1 persoon
Uitgebreide Indische rijsttafel met diverse soorten vlees,
groenten en bijgerechten
Indische rijsttafel voor 2 personen
Kroepoek, Kai Yik, Saté van de grill, Uitgebreide Indische
rijsttafel met diverse soorten, vlees, groenten en
bijgerechten
Chinees-Indische rijsttafel voor 3 à 4 personen
Kroepoek, Tja Tjue, Grote gebakken Chinese garnalen,
saté van de grill, Koe Loe Yuk, Tjap Tjoy speciaal, Babi
Pangang speciaal, Indische rijsttafel, nasi, bami en rijst
Chinees-Indische rijsttafel "Het Nieuwe Oosten" speciaal
voor 5 à 6 personen
Kroepoek, Tja Tjue, Grote gebakken Chinese garnalen,
saté van de grill, Tja Tji Kai (origineel geroosterde,
Kantonese kip met zeezout), Tjap Tjoy speciaal, Koe Loe
Yuk, Babi Pangang speciaal, Foe Yong Hai speciaal,
Indische rijsttafel, nasi, bami en rijst

€ 22,50

€ 51,50

€ 21,50

€ 51,50

€ 106,00

€ 159,00

Voor- en bijgerechten
Kroepoek
Kroepoek Pedis
pittige cassave-kroepoek
Emping
originele kroepoekstukjes van de blindjonoot
Tja Tjue
rood gegrild gekruid varkensvlees, ideaal bij de borrel
Pangsit Goreng
bladerdeeg, gevuld met een mix van vlees met zoetzure
gembersaus
Mini-Loempia's

€ 4,00
€ 4,50
€ 4,50
€ 10,50

€ 9,50

€ 9,50

Het Nieuwe Oosten - Rompertcentrum 7-13 - ‘s-Hertogenbosch-Noord
073-64 12 315 - nieuweoosten.nl

kleine, vegetarische loempiaatjes
Lee Kok
pittige kerrie-pasteitjes
Kai Yik
krokant gebakken kippenboutjes met pittige roedjaksaus

€ 9,50
€ 11,50

Wan Tuen
originele pangsit, gevuld met een mix van garnalen, vlees
en Chinese champignons
Tja Shui Kou
fijngehakte garnalen, gebakken in een bladerdeegzakje

€ 12,00

Sieuw Mai
dim-sum vleespasteitjes, gestoomd in een bamboe
mandje
Ha Kau
dim-sum garnalenpasteitjes, gestoomd in een
bamboemandje
Loempia
grote loempia, gevuld met vlees en groenten
Chenn Kuen
originele Chinese loempia, gevuld met garnaaltjes en tja
tjue
Phing Phoun
borrelassortiment op een bordje met pangsit, wan tuen,
mini-loempia en lee kok
Chinese Hors D'oeuvre
Chinese loempia, saté, tja tjue en pangsit
Pisang Goreng
overheerlijke, gebakken bananen
Ananas Goreng
gebakken ananasschijfjes
Saté Babi
vier satés van varkenshaas in satésaus
Saté Ajam
vier satés van kipfilet in satésaus
Saté Ha
drie satés van grote Chinese garnalen in satésaus
Saté Grill
drie op de barbecue geroosterde satés van varkenshaas
of kipfilet met pittige ketjapsaus
Saté Grill Ossenhaas
drie gegrilde satés van ossenhaas
Saté Grill Garnalen
drie gegrilde satés van garnalen
Soepen
Kippensoep

€ 9,00

€ 12,00

€ 9,00

€ 6,75
€ 5,00

€ 8,00

€ 12,50
€ 5,75
€ 5,75
€ 8,50
€ 8,50
€ 11,00
€ 12,50

€ 14,75
€ 14,75

€ 4,95
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Tomatensoep
Haaienvinnensoep
Champignonsoep
Aspergesoep
Wan Tuensoep
soep, gevuld met Chinese garnalen/vleespasteitjes
Chinese Groentensoep
pittige soep met fijngesneden Chinese zoetzure groenten
Bamisoep
volledige maaltijdsoep met garnalen, kipfilet en diverse
groenten, naar keuze met Chinese bami of mihoen

€ 4,95
€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95
€ 6,95
€ 6,95

€ 17,50

Nasi- en bamigerechten
Nasi of Bami "Het Nieuwe Oosten"
met babi pangang, foe yong hai, kip, saté, kroepoek en
atjar
Yang Chow Tjou Fan
de echte Kantonese nasi, gebakken met kleine
garnaaltjes tja tjue en doperwtjes
Su Ya Fan Speciaal
met witte rijst, nasi of bami: een kleine Chinese rijsttafel
op een bord met tja tjue, geroosterde kip, saté, spiegelei,
kroepoek en atjar

€ 18,00

€ 17,50

€ 17,00

Chinese Bami- en mihoengerechten
Mihoen Goreng
dunne rijstbami, gebakken met gefileerde kip, tja tjue en
diverse groenten
Mihoen Singapore
dunne rijstbami, gebakken met kerrie, kleine garnaaltjes,
gefileerde kip, tja tjue en diverse groenten

€ 15,50

Mihoen "Het Nieuwe Oosten"
dunne rijstbami met babi pangang, foe yong hai, kip, saté,
kroepoek en atjar
Tjap Wui Chow Mien
krokant gebakken Chinese ei-bami met kipfilet,
ossenhaas, garnalen en groenten in oestersaus.
Chinese Bami Goreng
dunne ei-bami, gebakken met gefileerde kip, tja tjue en
diverse groenten

€ 20,50

€ 17,50

€ 24,00

€ 17,00
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Chinese Bami "Het Nieuwe Oosten"
met babi pangang, foe yong hai, kip, saté, kroepoek en
atjar

€ 22,00

Kipgerechten
Gefileerde Kip
licht gepaneerde stukjes kipfilet met ananas naar keuze
gebraden met champignons, cashewnoten, asperges of
gebraden in kerrie- of tomatensaus en diverse groenten

€ 17,50

Koe Loe Kai
gepaneerde kipblokjes in zoetzure gembersaus
Foe Yong Hai Speciaal
eieromelet met stukjes kipfilet in tomatensaus
Foe Yong Hai Garnalen
eieromelet met garnalen in tomatensaus
Tjap Tjoy Speciaal
diverse verse groenten, gebraden met kipfilet
Tjap Tjoy "Het Nieuwe Oosten"
diverse verse groenten, gebraden met kipfilet en garnalen

€ 17,50

Si Tjieuw Kai Yuk
gefileerde kip, gebraden in tautjo- (zwarte sojabonen)
saus en diverse groenten
Kon Po Kai
gefileerde kip in pittige gonposaus en diversen groenten

€ 19,00

€ 17,50
€ 19,50
€ 17,50
€ 20,00

€ 19,00

Vleesgerechten
Foe Yong Hai
eieromelet met stukjes vlees in tomatensaus
Tjap Tjoy
diverse verse groenten, gebraden met varkensvlees
Koe Loe Yuk
gepaneerde varkenshaasblokjes in zoetzure gembersaus

€ 16,00

Babi Pangang Speciaal
mager geroosterd varkensvlees met pikante saus of
satésaus
Babi Pangang Spek
krokant gebakken, mager, doorregen varkensspek
Gefileerde varkenshaas
naar keuze gebraden met champignons, asperges of
gebraden in kerriesaus en diverse groenten

€ 17,50

€ 16,00
€ 17,50

€ 17,50
€ 17,50
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Si Tjieuw Yuk
gefileerde varkenshaas, gebraden in tautjo- (zwarte
sojabonen) saus en diverse groenten
Kon Po Yuk
gefileerde varkenshaas in pittige gonposaus en diverse
groenten.

€ 19,00

€ 19,00

Ossenhaasgerechten
Ossenhaas Mihoen Goreng
mihoen goreng met stukjes ossenhaas
Ossenhaas Chinese Bami
Chinese bami- (dunne ei-bami-) met gefileerde stukjes
ossenhaas
Ossenhaas Tjap Tjoy
tjap tjoy met stukjes ossenhaas
Ossenhaas Foe Yong Hai
foe yong hai met stukjes ossenhaas
Ossenhaas Kerrie
gefileerde ossenhaas met kerriesaus
Ossenhaas Champignons
gefileerde ossenhaas met champignons en oestersaus

€ 18,00

Ossenhaas Asperges
gefileerde ossenhaas met asperges

€ 21,00

€ 20,00

€ 20,00
€ 20,00
€ 21,00
€ 21,00

Garnalengerechten
Garnalen
grote, gebakken, gepaneerde garnalen met zoetzure
saus
Grote Chinese Garnalen
Chinese garnalen, naar keuze gebraden met
champignons of asperges of gebraden in kerriesaus en
diverse groenten
Si Tjieuw Ha
Chinese garnalen, gebraden in tautjo- (zwarte sojasaus)
saus en diverse groenten
Kon Po Ha
Chinese garnalen, gebraden in pittige kon po-saus en
diverse groenten

€ 21,00

€ 22,00

€ 22,50

€ 22,50
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Speciale Indische gerechten
Nasi of Bami Rames Speciaal
met extra een stukje kip en saté
Gado Gado
diverse groenten en tofu met heerlijke pindasaus en
kroepoek
Ajam Roedjak/Ketjap
geroosterde kip in roedjak- of ketjapsaus
Babi Pangang Spek
krokant gebakken mager doorregen varkensspek
Babi Ketjap
mager geroosterd varkensvlees in ketjapsaus
Daging Roedjak
mager geroosterd varkensvlees in pittige roedjaksaus

€ 17,00

Daging Rendang Kerrie
gesmoord rundvlees in kerriesaus
Daging Rendang Roedjak
gesmoord rundvlees in pittige roedjaksaus

€ 18,00

€ 17,00

€ 17,00
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50

€ 18,00

Speciale Oosterse vegetarische
gerechten
Foe Yong Hai Vegetarisch
exotische eieromelet met diverse groenten en tofu in
tomatensaus
Tjap Tjoy Vegetarisch
diverse verse groenten gebraden met tofu
Si Tjieuw Tau Foe
blokjes tofu, gebraden met uitjes, paprika, champignons
in een pittige tautjo- (zwarte sojabonen) saus

€ 16,50

Vegetarische Ind. Rijsttafel
rijsttafel voor een persoon met verschillende vegetarische
gerechten

€ 19,50

€ 16,50
€ 18,50
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Onze specialiteiten
Ma Lai Ha
pikante, gegrilde grote Chinese garnalen
Ha Chung Mien
de originele Chinese ei-bami, gebakken met garnalen,
diverse groenten en vlees
Hong Tjieuw Ha
heerlijke combinatie van lichtgepaneerde banaan en
Chinese garnalen, geserveerd met een frisse, zoetzure
saus
Lung Tjuen Fung
stukjes kip, gevuld met Chinese garnalen en gegarneerd
met sesam
Fong four Ha
Chinese garnalen, aan tafel geflambeerd, afgeblust met
een pikante saus van stukjes inktvis, garnaaltjes, Chinese
champignons en doperwtjes
Tjin Yong Ha
grote Chinese garnalen, gevuld met vlees,
waterkastanjes in een lichte oestersaus of pittige
zwarte-bonensaus naar keuze
Lak Ha Lok
garnalen, gebraden in een pittige tomatenketjapsaus
Tjieuw Yim Ha
garnalen, in hun schil gebakken met zeezout en Spaanse
pepers
Tak Ma Tim Yuk
geroosterd mager varkensvlees, gebraden volgens
origineel Kantonees recept in een pittige ketjapsaus
King Tho Yuk
lichtgepaneerde stukjes varkenshaas met een pittige,
zoetzure saus
Bau-Lo Tja Tjue Kai
geroosterde varkenshaas, gegarneerd met
ananasschijfjes en gebakken kipschijfjes in een frisse,
zoetzure saus
Tjap Wui Tja Tjue
tja tjue, gebraden met divers groenten in een heerlijke
saus

Kantonese visgerechten

€ 28,50
€ 24,00

€ 25,50

€ 25,50

€ 27,50

€ 27,50

€ 26,00
€ 27,50

€ 24,00

€ 24,00

€ 24,00

€ 24,00
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Hung Tsiu Yu
licht gepaneerde tongfilets tukjes in een lichte oestersaus

€ 28,00

Tja Sang Kwak
gebakken tongrolletjes, geserveerd in een pikante saus
van kleine garnaaltjes, Chinsese champignons,
doperwtjes en Chinese rijstwijn
Tjieuw Yim Yau Yu
inktvis, gebraden in spaanse pepers en zeezout
So Tja Yau Yu
gepaneerde inktvis, geserveerd met een pittige saus
Pla Priew Wan
witvis met Thaise chilisaus
So Tja Tin Kai
drooggebakken,exotisch gemarineerde kikkerbilletjes,
geserveerd met gekruid zeezout
Tjieuw Yim Tin Kai
kikkerbilletjes, gebakken met spaanse pepers en zeezout

€ 28,00

€ 27,50
€ 27,50
€ 27,50
€ 28,00

€ 28,00

Kip- en eendgerechten
Ming Lo Sieuw Ab
krokant geroosterde, echte pekingeend
Tjap Wui Ab
geroosterde pekingeend in een fijne groentensaus
Tja Tjie Kai
origineel geroosterde Kantonese kip, geserveerd met
gekruid zeezout
Kai Pad Memuang
gebakken kipfilet met cashewnoten en groenten in Thaise
vissaus
Tjok chow Kai Ting
een vogelnestje, gevuld met een mix van stukjes
ossenhaas, kip garnalen, kippenlever en diverse groenten

€ 27,00
€ 27,00
€ 26,50

€ 26,50

€ 26,50
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Ossenhaasgerechten
Ngau Yuk Kai Lan
stukjes gesneden malse ossenhaas, gebraden met
broccoli
Ham Tjoy Ngau Yuk
een typisch Kantonees gerecht van malse stukjes
ossenhaas, gebraden met Chinese, originele zoetzure
groenten
Si Tjieuw Ngau Yuk
malse stukjes ossenhaas, gebraden in een originele
pittige zwarte-bonensaus met champignons, uitjes en
paprika
Kon Po Ngau Yuk
gefileerd ossenhaas in pittige kon po-saus en diverse
groenten

€ 26,50

€ 26,50

€ 26,50

€ 26,50

Thi-pangerechten
Thi Pan Ngau
ossenhaas
Thi Pan chu
varkensvlees
Thi Pan Kai
kipfilet
Chuen Tjiu Tik
spies met ossenhaas, kipfilet, Chinese garnalen en
varkensvlees

€ 26,50
€ 25,00
€ 25,00
€ 27,00

Barbecue en fondue
Exclusieve Barbeque 1
pangist goreng 'vooraf', 6 stokken varkenshaas à la "Het
Nieuwe Oosten". Deze specialiteiten worden geserveerd
met spare ribs, pisang goreng, roedjak, gado gado en
enkele heerlijke sausjes. Nasi, bami of rijst naar keuze.

€ 29,50

Exclusieve Barbeque 2
tja tjue, pangist goreng 'vooraf', ossenhaas, kipfilet,
garnalen en varkenshaas. Deze specialiteiten worden
geserveerd met spare ribs, pisang goreng, roedjak, gado
gado en enkele heerlijke sausjes. Nasi, bami of rijst naar
keuze.

€ 33,50
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Speciaal voor onze kleine klanten
Kindermenu 1
frites met saté, kip, pisang goreng, appelmoes en
mayonaise
Kindermenu 2
nasi of bami met saté, kip, pisang goreng en spiegeleitje

€ 10,50

Kindermenu 3
frites met 2 kroketten of een frikandel of kipnuggets,
appelmoes en mayonaise

€ 10,50

€ 10,50

