
Maak kennis met de traditionele Chinese keuken, gecombineerd met de gerechten die China Garden al meer dan 40 jaar 
voor u kookt. Alle gerechten worden geserveerd in kleine porties, zodat u meer kunt proeven.
Deze menukaart bestaat uit 2 keuzemogelijkheden:

“A la carte” (12.30 uur - 21.30 uur)                                                                                                                              
•  U betaalt per besteld gerecht.
•  U kunt de nummers van de gerechten noteren op een bestellijst.
•  Niet geldig in combinatie met het Share, Taste & Enjoy menu van China Garden (geldt voor het hele gezelschap)
•  Niet geldig op 1e, 2e kerstdag, nieuwjaarsdag en andere acties van China Garden. 
•  Foto’s zijn ter indicatie.

“share, taste & enjoy” (16.00 uur - 21.30 uur)                                                                                              
• Onbeperkt genieten van de menukaart voor een vaste prijs.
•  Het aantal rondes bepaalt u zelf, er is geen tijdslimiet.
•  Per ronde kunt u maximaal 2 gerechten en 2 bijgerechten per persoon bestellen.
• U kunt de nummers van de gerechten noteren op een bestellijst.
•  U kunt de volgende ronde bestellen, na het consumeren van de vorige bestelde gerechtjes.
•  Bij groepen vanaf 8 personen, kunt u per ronde 1 hoofdgerecht bestellen per persoon, hierdoor wordt de
 wachttijd minder lang en kunt u sneller genieten van andere heerlijke gerechten.

Goed om te weten!
•  Jarig? En u viert dit bij China Garden? De jarige job/jet betaalt 50% voor haar/zijn menu.   
 Voorwaarden:  - Op vertoning van ID.
  - Minimaal met 2 personen waarvan 1 betaald moet worden bij elke jarige job/jet.  
  - Niet geldig op 1e, 2e kerstdag, nieuwjaarsdag en andere acties van China Garden.
  - Geldig 2 dagen voor of na uw verjaardag.
• Lastig om te kiezen? Geen probleem, laat de koks iets voor u samenstellen.
• Bestelde gerechtjes niet tijdig opgediend? Alle gerechtjes hebben verschillende bereidingstijden, 
 daarom is het mogelijk dat sommige gerechtjes later op tafel worden geserveerd.
•  Verspilling van het eten? Dat wordt niet door ons gewaardeerd. Bestel dus zorgvuldig wat u op kunt.  
 Restanten als gevolg van over-bestelling kunnen in rekening worden gebracht! (€ 3,00 per gerecht) 
•  Laatste bestelling? Warme gerechtjes tot 21.30 uur, koude gerechtjes en nagerechtjes tot 21.45 uur.
•  Afkortingen? LV=Lactose vrij, GV=Gluten vrij, KV=Kan vegetarisch, V=Vegetarisch.  
•  Foto’s zijn ter indicatie.

Prijzen  Volwassenen Senioren 65 plusser                                               
Ma t/m Vr    € 24,50 p.p. € 22,60 p.p.
Za, zon en feestdag   € 26,60 p.p.  € 24,50 p.p.
Kinderen 4 t/m 11 jaar € 1,60 per levensjaar.
Op 1e, 2e kerstdag en nieuwjaarsdag hanteren wij een andere prijs.

Welkom bij China Garden Venlo



Welcome at China Garden Venlo

Meet the traditional Chinese kitchen combined with the dishes that China Garden has cooked for over 40 years.
All off the dishes are served in small portions, so you can taste more.
Our card consists of 2 choices:

“A la carte” (12.30 pm - 21.30 pm)                                                                                                                              
• You pay for each ordered dish.
• You can write down the numbers of the dishes on the order list.
• Not possible to combine with the Share, Taste & Enjoy menu from China Garden (applies to the whole group)
•  Not valid on 1st, 2nd christmasday, New Year’s Day and other actions of China Garden.
•  Pictures are for indicative purposes.

“share, taste & enjoy” (16.00 pm - 21.30 pm)                                                                                              
•	 Unlimited	enjoyment	from	the	menu	for	a	fixed	price.
•  You determine the amounts of rounds yourself, there is no time limit.
•  You can order up to 2 dishes and 2 side dishes per person per round. You can write down the numbers of the  
 dishes on the order list.
•  You can order the next round after consuming the previously ordered dishes.
•  In groups of 8 people or more, you can order 1 main dish per order per round, this will shorten the waiting 
 time so you can enjoy other delicious dishes faster.

Good to know!
•		A	birthday?	And	you	want	to	celebrate	it	at	China	Garden?	Birthday	boys	or	girls	get	50%	off	the	menu!	  
 Conditions:  - ID must be shown
   - You’re with at least 2 people of wich 1 must be paid for each birthday boy or girl. 
   - Not valid on 1st, 2nd christmasday, New Year’s Day and other actions by China Garden.  
   - Valid for 2 days before and after the birthday.
•  Hard to choose? No problem, let the cooks make something for you.
•		Ordered	dishes	not	served	on	time?	All	dishes	have	different	cooking	times,	therefore	some	dishes	may	be	 
 served later on the table.
•  Waste of food? That is not appreciated by us. Order carefully what you can eat.  
 Leftovers due to overordering can be charged! (€ 3.00 per dish).
•  Last order? Hot dishes until 21.30, cold dishes and desserts until 21.45.
•  Abbreviations? LV = Lactose free, GV = Gluten free, KV = Can be vegetarian, V = Vegetarian.
•  Pictures are for indicative purposes.

Prices  Adults  Seniors 65 plus                                                       
Mon to Fri    € 24,50 p.p. € 22,60 p.p.
Sat, Sun and Holiday   € 26,60 p.p.  € 24,50 p.p.
4 to 11 jaar € 1,60 per life year. 
We	apply	a	different	price	on	1st,	2nd	christmasday	and	New	Year’s	Day.



Tomatensoep op Kantonese wijze 
Cantonese style tomato soup

(GV,LV,KV)

Mihoensoep met garnalen
Rice noodle soup with shrimp

(GV,LV)

Bamisoep met bief op Taiwanese wijze
Taiwan style noodle soup with beef

(LV)

Soep	met	garnalen	flensjes
Soup with shrimp dumplings

(LV)

Zuur-pittige soep met vlees en tofu
Sour-sharp soup mith meat, tofu

(GV,LV,KV)

Mihoen soep met Cha Sieuw
Rice noodles soup with meat

(GV,LV)

Traditioneel Chinees - soepen

Soep	met	vlees	flensjes
Soup with meat dumplings

(LV)

€ 3,60 € 5,70 € 6,70 

€ 5,70 € 4,80 € 4,80 

€ 5,70 

001 002 003

004 005 006

007



Traditioneel Chinees - gestoomd - gebakken

Garnalenpasteitjes
Shrimp dumplings

(GV,LV)

Vlees/garnalenpasteitjes
Meat/shrimp dumplings

(LV)

Broodje gevuld met zoete pudding
Bread	filled	with	sweet	custard

(V)

Taiwanese vleesbroodje 
Taiwan meat bun

(KV)

Chinese loempia gevuld met zoet vlees
Springroll with sweet meat

(LV)

Saté garnalen
Shrimp spies

(LV)

Gepocheerde vis op Kantonese wijze
Cantonese	style	poached	fish

(LV)

Kantonese kleefrijst
Cantonese style glutinous rice 

(GV,LV)

Visballetjes met romige kerrysaus 
Fishballs with curry sauce

€ 2,60 € 2,40 € 4,50 

€ 4,50 € 2,00 € 2,00 

€ 4,60 € 2,60 € 3,50 

008 009 010

012011 013

014 015 016



Shanghaise vleespasteitjes
Shanghainese meat dumplings

(LV)

Gestoomde Sint Jacobsschelp
Steamed scallop

(GV,LV) max. 1 p.p.p.r

Krokante garnalen bol
Crispy shrimp ball

(LV)

Krokante	flensjes	met	garnalen
Crispy shrimp dumplings

(LV)

Pekingeend-rollen met salade
Duck rolls with salad

(LV)

Krokante	vlees/garnalen	flensjes
Crispy meat/schrimp dumplings

(LV)

Krokante vleespasteitjes
Crispy meat dumplings

(LV)

Halfrond vormige kippasteitjes
Half round shaped chicken dumplings

(LV)

Traditioneel Chinees - Gestoomd - gebakken

€ 2,60 € 4,60 € 5,40 

€ 5,40 € 5,40 € 4,80 

€ 2,60 € 2,60 

017 018 019

020 021 022

023 024



Boontjes op Taiwanese wijze
Taiwan style beans

(GV,V,LV)

Kipstukjes met notenmix
Chicken with nuts

(GV,LV)

Ossenhaas met zwarte pepers
Beef with black peppers

(GV,LV)

Specialiteiten op oosterse wijze

Groenten van de dag
Vegetables	off	the	day

(GV,V,LV)

Varkensvlees op Kantonese wijze
Pork meat on Cantonese style

(LV)

Krokante gamba’s
Crispy gamba’s

(LV)

Garnalen	met	knoflook	en	pepers
Shrimp with garlic and peppers

(GV,LV)

 Krokante zoet-zure spekreepjes
Sweet and sour crispy bacon

(GV,LV)

Krokant vlees met zuur-pittige saus
Crispy meat with sour sharp sauce

(LV)

€ 5,70 € 3,90 € 5,20

€ 3,90 € 5,10 € 4,80 

€ 5,10 € 4,60 € 4,80 

026 027025

029 030

031 032 033

028



Krokante kip met zoet-pittige saus
Crispy chicken with sweet sharp sauce

(LV)

Chili kip met sesamzaadjes
Chili chicken with sesam seeds

(GV,LV)

Lamssaté
Lamb satay

(LV)

Vis en garnalenrol
Fish and shrimp roll

(GV)

Ossenhaas op Kantonese wijze
Cantonese style tenderloin

(GV,LV)

Varkensvlees op Kantonese wijze
Pork on Cantonese style

(LV) 

Gegrild biefstukje
Grilled steak

(GV,LV)

Lamskotelet op Szechuan wijze
Szechuan style lamb chops

(GV,LV)

Specialiteiten op oostere wijze

€5,20 € 5,20 € 4,60 

€ 5,70 € 4,60 € 4,00 

€ 4,60 € 4,60 

034 035

037 038

036

039

040 041



A: Gon Bao saus (LV)
(zoet-zuur/pittig)
B: Tausie saus (LV)
(zwarte bonen)
C: Dien Lah Saus (LV)
(zoet/pittig)
D: Shuan Lah (LV)
(zuur/pittig)

Kippenvlees
Chickenmeat
max. 1 p.p.p.r

Ossenhaas
Filet beef

max. 1 p.p.p.r

Garnalen
Shrimp

max. 1 p.p.p.r

Saus naar keuze
Sauce of your choice

Tipan’s (gietijzerplaat) & eendgerechten

Eend met zoet-zure saus
Duck with sweet-sour sauce

(GV,LV)

Eend met zuur-pittige saus
Duck with sour sharp sauce

(LV)

046045

€ 7,80 € 7,80 

€ 7,80 

€ 4,80 € 4,80 

042 043

044



Visfilet	met	zoet-zure	saus
Fishfilet	with	sweet	sour	sauce

(GV,LV)

Visfilet	in	zoet-pittige	saus
Fish	filet	with	sweet	sharp	sauce

(LV)

Krokante vis met kruiden
Crispy	fish	with	spices

(LV)

Po met kip in zoet-zure saus
Hot pan chicken with sweet sour sauce

(GV,LV) max. 1 p.p.p.r

Po met tofu in zwarte bonensaus
Hot pan tofu with black bean sauce 

(LV) max. 1 p.p.p.r

Po met garnalen in een pittige saus
Hot pan shrimp with a sharp sauce

(LV) max. 1 p.p.p.r

vis gerechten - PO’s (heet pannetjes)

€ 4,80 € 4,80 

€ 4,80 € 7,50 

€ 6,50 € 7,80 

049 050

051 052

047 048



Tomatensoep
Tomato soup

(LV)

Kippensoep
Chicken soup

(GV,LV)

Driehoekige	flensjes	met	kerry
Triangular pancakes with curry

(LV)

Gebakken banaan
Fried banana

(LV,V)

Nederlands - Chinese Gerechten

Mini loempia’s
Mini spring rolls

(LV,V)

Kipsaté
Chicken satay

(LV)

Kipsaté met pittige chilisaus
Chicken satay with sharp chili sauce

(GV,LV)

Gepaneerde garnalen
Fried shrimp

(LV)

Loempia
Springroll

(LV) na 16:00 uur + € 1,50 extra

€ 3,60 € 3,60 € 1,90 

€ 1,60 € 1,60 € 1,60 

€ 3,70 € 5,10 € 3,00 

053 054 055

056 057 058

059 061060



Vlees met scherpe ketjapsaus
Pork meat with sweet sharp sauce

(LV)

Foe Yon Hai met vlees
Eggs with meat

(LV,KV)

Babi Pangang
Crispy meat

(LV)

Krokante vleesballetjes
Crispy meatballs

(LV)

Ribjes met chilisaus
Ribbs with chili sauce

(GV,LV)

Vlees mix
Meat mix

(GV,LV)

Kipfilet	in	chilisaus
Chicken in chili sauce

(GV,LV)

Kipfilet	in	kerrysaus
Chicken in curry sauce

(LV)

kip - Vlees gerechten

€ 5,10 € 3,60 € 4,80 

€ 3,80 € 4,50 € 5,10 

€ 4,80 € 4,80 

062 063 064

065 066 067

068 069



Boontjes met sambalsaus
Beans with sambal sauce

(LV,V)

Kool met sambalsaus
Cabbage with sambal sauce

(LV,V)

Rundstoof vlees in rode pepersaus
Beef stewed with red pepper sauce

(LV)

Rundsstoofvlees met kerrysaus
Beef stewed with curry sauce

(LV)

Tofu met oestersaus
Tofu with oyster sauce

(GV,LV,V)

Gewokte groentenmix
Vegetables mix

(GV,LV,V)

Groenten met satésaus
Vegetables with satay sauce

(LV,V)

Gebakken waterkastanjes
Fried water chestnuts

(LV,V)

Indisch - vegatarische gerechten

€ 3,00 € 3,00 € 4,10 

€ 4,10 € 3,60 € 3,60 

€ 3,00 € 3,00 

070 071 072

073 074 075

076 077



Gebakken rijst
Fried rice
(GV,LV,KV)

Gebakken bami
Fried noodles

(LV,KV)

Witte rijst
Steamed rice

(GV,LV,V)

 Kantonese gebakken rijst
Cantonese style fried rice

(GV,LV,KV)

Chinese bami
Chinese noodles

(LV,V)

Mihoen
Rice noodles

(GV,LV,V)

Friet
French fries

(LV,V)

Bijgerechten

Frikandel
Frikandel

(LV)

Bitterballen
Croguette balls

(LV)

€ 2,80 € 2,80 € 2,80 

€ 4,00 € 4,00 € 4,00 

€ 2,10 € 1,60 € 1,60 

078 079 080

081 082 083

084 085 086



Kipnuggets
Chicken nuggets

(LV)

Pittige kroepoek
Spicy crackers

(LV)

Kroepoek
Prawn crackers

(LV)

Bijferechten

Zure wittekool
Sour cabbage

(GV,LV,V)

Gemixte salade
Mixed salad

(GV,V)

Pittige komkommers
Sharp cucumber

(LV,V)

Wij gaan tijdens de bereiding van onze gerechten zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie en of voedselintolerantie. 
Sporen van allergenen zijn in onze keuken nooit 100% uit te sluiten.  
Wij verzoeken u voordat u uw gerechten besteld duidelijk uw allergieën of intoleranties kenbaar te maken aan onze 
bediening.

We handle your food allergy - food intolerance very carefully during the preparation of our dishes. Traces of allergens in 
the kitchen are never to be 100% excluded. Before you order your dishes, pass on your allergies and intolerances tot our 
waiters.

€ 1,60 € 1,60 € 1,60 

€ 1,60 € 1,60 € 1,60 

087 088 089

090 092091



Chocolade cake

Vanille ijs

Gebakken ananas (LV,V)
Te bestellen tot 21:30 uur

Chocolade ijs

Vers fruit

Chocoladesaus

Geb. Puddingbroodje (V)
Te bestellen tot 21:30 uur

Aardbeiensaus

Zoete desserts - fruit

Lychees

Pistache ijs Ijs van de maand

Slagroom

ijs en toebehoren

€ 1,00 

€ 1,60 

€ 1,60 

€ 1,60 

€ 1,60 

€ 1,60 € 1,60 

€ 0,60 

€ 1,60 

€ 0,60 

€ 2,10 

€ 0,60 

093

098

094

099

096

102

97

103

095

100 101

104



Bier

Van de tap
Jupiler 2,50
½ Om  2,50
Sjoes  2,50

Fles Bier/ Speciaal bier
Hoegaarden 3,70
Leffe	Blond	 3,70
Lindeboom oud bruin 3,50
Hoegaarden Radler 0% 3,70
Jupiler 0% 3,50
Franziskaner (Duits bier) 4,50
Singtao (Chinees bier) 3,70

Aperitief
Port rood/wit  3,30
Campari  3,30
Pruimen wijn (Chinees)  3,30

Whisky
Glenfiddich	12	years		 4,90
Famous Grouse 12 years  4,50

Likeuren
Amaretto  4,20
Drambuie  4,20
Grand Marnier  4,20
Licor 43  4,20
Baileys  4,20
Sambuca Molinari  4,20
Tia Maria  4,20
Molinari Limoncello di Capri  4,20

Sterke Dranken
Remy Martin Cognac VSOP  6,00
Calvados Château Du Breuil VSOP  5,50
Gordon’s Gin  3,90
Bacardi Rum  3,90
Jägermeister  3,20
Bokma Oude Jenever  3,20
Mei Kuei Lu (Chinees) 54%  5,50

Frisdranken in flesjes
Coca Cola Regular, Zero  2,40
Fanta, 7up, Chaudfontaine blauw en rood

Overige Frisdranken in Flesjes
Cassis, Bitterlemon, Tonic, Orange Jus,  2,50
Appelsap, Ice Tea sparkling, Ice Tea Green,
Chocolademelk

Warme Dranken
Koffie,	Espresso,	Cafeïnevrij		 2,40
Thee, Chinese Jasmine thee  2,40
Cappuccino,	Koffie	verkeerd		 2,60
Latte Machiato  3,60
Warme Chocolademelk met slagroom  2,60
Irish	Coffee	(Jameson)		 6,00
French	Coffee	(Grand	Marnier)		 6,00
Calypso	Coffee	(Tia	Maria)		 6,00
Spaanse	Coffee	(Licor	43)		 6,00

Tafelwater
Chaudfontaine Blauw/ Rood (0,75L)  6,00  

Wij serveren alleen kraanwater 
gecombineerd met consumpties.



Wijnen

Wit glas	 fles	 inhoud
Chardonnay (huiswijn)
(droog, fruitig) 3,80 25,80 (1,00L)

Riesling
(lichtzoet, fris, sappig) 4,80  28,50  (1,00L)

Chefoo
(zoet, fruitig) 3,80  22,50  (0,75L)

Lychee wijn  3,80  22,50  (0,75L)
(zoet, fruitig)

Rood
Merlot (huiswijn)
(aroma’s van rood fruit, zwarte bessen, kruidig) 3,80  25,80  (1,00L)

Chefoo
(zoet, fruitig) 3,80  22,50  (0,75L)

Rosé
Rose D’Anjou
(fris, fruitig, lichtzoet) 3,80  22,50  (0,75L)

Prosecco
Cava Palau Semi-Secco
(fris fruitig, langdurige fris zoete afdronk)  24,50  (0,75L)



CHINA
GARDEN


