
 KIPFILET GERECHTEN  |  雞肉
83. Kipfilet met champignons € 14.00
84. Kipfilet met pikante saus € 14.00
85. Kipfilet met kerriesaus € 14.00
86. Kipfilet met broccoli € 15.30
87. Kipfilet met chinese champignons € 15.50
88. Kipfilet met paprika in knoflook en zwarte bonensaus € 15.50
89. Koe lo kai gep. kipballetjes met zoetzure saus apart € 14.00
90. Kipfilet met ananas € 15.20
90A. Kipfilet met groenten mix in chung sik saus € 16.00
90B. Shang hai kai gepaneerde kip met hoi sin saus NIEUW! € 16.50
90C. Suun chi kai gepaneerde kip met knoflook zoetzure saus NIEUW! € 16.50

 OSSENHAAS GERECHTEN  |  牛肉
91. Ossenhaas met champignons € 17.10
92. Ossenhaas met pikante saus € 17.10
93. Ossenhaas met kerriesaus € 17.10
94. Ossenhaas met broccoli € 17.60
95. Ossenhaas met chinese champignons € 18.30
96. Ossenhaas met paprika in knoflook en zwarte bonensaus € 18.30
97. Ossenhaas met oestersaus € 18.30
97A. Ossenhaas met groenten mix in chung sik saus € 18.40
97B. Ossenhaas in sa cha saus € 18.40

 GARNALEN GERECHTEN  |  蝦餐
98. Ha lok (roergebakken grote garnalen met tomaten ketjap saus) € 19.50
99. Tja ha (geb. Grote garnalen met een krokant deegjasje 8 stuks) € 18.50
100. Garnalen met champignons € 18.70
101. Garnalen met pikante saus € 18.70
102. Garnalen met kerriesaus € 18.70
103. Garnalen met broccoli € 18.70
104. Garnalen met chinese champignons € 19.70
105. Garnalen met paprika in knoflook en zwarte bonensaus  € 19.60
106. Koe lo ha (gep. Garnalen met zoetzure saus apart) € 17.60

 VEGETARISCH GERECHTEN  |  素菜
107. Mihoen goreng met groenten € 11.90
108. Foe yong hai met champignons € 12.10
109. Tjap tjoy € 12.00
110. Sam koo (broccoli met 3 soorten geurige champignons) € 14.00
111. Tau fu met kerriesaus € 12.90
112. Lo hon poo (tau fu met chinese groenten en nootjes) € 15.90

 TAU FU GERECHTEN  |  豆腐
113. Tau fu met kip in kerriesaus € 14.40
113A.Tau fu met kip en groenten in zwarte bonensaus € 14.40
115. Tau fu pou (met cha sieuw vlees, gouden spek en groenten) € 16.20

 SPECIALE SZECHUANESE SCHOTELS  |  特色四川菜
116. Woi wor yuk (varkenshaas in pittige bruine bonensaus)  € 16.40
117. Woi wor kai (kipfilet in pittige bruine bonensaus)  € 16.40
118. Woi wor ngau (met ossenhaas in pittige bruine bonensaus)  € 18.90
119. Woi wor ha (garnalen in pittige bruine bonensaus)  € 19.50
120. Kun po kai (kipfilet met pittige aromatische kun-po saus)  € 16.40
121. Kun po yuk (varkenshaas met pittige aromatische kun-po saus)  € 16.40
122. Kun po ha (garnalen met pittige aromatische kun-po saus)  € 19.80
123. Kun po ngau (ossenhaas met pittige aromatische kun-po saus)  € 19.40
124. Szechuan yuk (varkenshaas met pittige groentenmix)  € 16.40
125. Szechuan kai (kipfilet met pittige groentenmix)  € 16.40
126. Szechuan ha (garnalen met pittige groentenmix)  € 19.80
127. Szechuan ngau (ossenhaas met pittige groentenmix)  € 19.40

 KINDERMENU  |  兒童餐
131. Kinder menu (kippenbout of 2 stokjes saté, patat en appelmoes) € 7.80

 INDISCHE GERECHTEN  |  印尼餐
132. Nasi rames gewoon (in 1 kilo bak) € 12.80
133. Nasi rames speciaal (met kippenbout en 1 stokje saté) € 15.10
134. Bami rames gewoon (in 1 kilo bak) € 12.80
135. Bami rames speciaal (met kippenbout en 1 stokje saté) € 15.10
136. Gado gado € 10.80
137. Ajam pangang (geb. Kip met pikante saus / ketjap saus) € 14.40
138. Ajam roedjak (geb. Kip met indische pikante saus) € 14.40
139. Daging smoor (gestoofde rundvlees met kerriesaus) € 15.40
140. Daging roedjak (gestoofde rundvlees met indische pikante saus) € 15.40

 INDISCHE RIJSTTAFEL  |  印尼全餐
141. Voor 1 persoon € 19.90
142. Voor 2 personen € 36.90

 CHINESE RIJSTTAFELS  | 中國全餐
143. Voor 1 persoon € 20.70
 (Kippensoep, babi pangang, foe yong hai, tjap tjoy, geb. garnalen en saté)
144. Voor 2 personen € 38.90
 (Kippensoep, babi pangang, foe yong hai, tjap tjoy, kip kerrie, koe lo yuk
 Geb. garnalen en kroepoek)

 KANTONESE RIJSTTAFEL  |  廣東全餐
145. Voor 2 personen € 45.50
 (Wan tan soep, siu mai, tsun kun, king do yuk, cha sieuw, kai ding, sa tsa ngau yuk)

 SZECHUANESE RIJSTTAFEL  |  四川全餐
146. Voor 2 personen € 41.50
 (Sun la tong, kerry kok, sichuan ngau yuk, woi wor yuk, kun po kai)

“HAPPY GARDEN” RIJSTTAFEL  |  招全餐
147.  Voor 2 personen € 47.50
 (Maïssoep, kerry kok en siu mai, peking eend,  tjil jim kai, hak tjil ngau, ha ding) 

樂園酒樓

ALLE GERECHTEN MET WITTE RIJST
INDIEN U WILT WIJZIGEN: 
NASI / BAMI € 1.50 EXTRA

MIHOEN / CHIN. BAMI € 3.00 EXTRA

HAPPY GARDEN
AZIATISCH SPECIALITEITEN RESTAURANT

Oude Sluis 3 - VREESWIJK
3433 ZC Nieuwegein - Zuid

Tel: 030 - 606 23 21

GRATIS bezorgen aan deur bij een besteding vanaf € 30.00
(minimale bestelling van € 16.00 + bezorgkosten € 2.00)

Catering voor grote groepen of bedrijven in overleg
Voor meer informatie  verwijzen we u naar onze website

www.happygardennieuwegein.nl

Like & Share onze facebook en volg voor de 
meest recente updates en acties!

Restaurant Happy Garden Nieuwegein
December 2022

Heeft u een allergie of 
andere speciale wensen?

Laat het ons van te voren weten!

HAPPY GARDEN

樂園酒樓

BESTEL VOORTAAN VIA 
ONZE APP OF WEBSITE



 SPECIAAL AANBEVOLEN
 KANTONESE & THAISE GERECHTEN  |  特色中餐及泰餐

A. Ha ding  € 18.80
 (Roergebakken grote garnalen met groenten bestrooid met cashewnoten)
B. Kai Ding € 15.90
 (Kipfilet met chinese groenten bestrooid met cashewnoten)
D. Peking eend € 18.40
 (Vers geroosterde peking eend met pruimensaus apart)
E. La kai    € 15.90
 (Kipfilet met pikante ketjapsaus en chinese groenten)
F. La ngau    € 19.70
 (Ossenhaas met pikante ketjapsaus en chinese groenten)
G. Babi rietja   € 16.40
 (Geroosterd varkensvlees in pikante ketjapsaus)
H. Cha sieuw € 16.10
 (Geroosterd varkensvlees met pikante saus apart)
I. Siel pai kwat € 15.90
 (Gegrilde spareribs met pikante saus apart)
J. Gouden spek € 16.20
 (Knapperig geroosterd buikspek met pikate saus apart)
K. King do spareribs € 16.30
 (Gegrilde spareribs met zoetzure king-do saus)
L. King do yuk € 16.40
 (Gepaneerde varkensvlees met zoetzure king-do saus)
M. Lychee yuk € 16.40
 (Gepaneerde varkensvlees met lychees in king-do saus)
N. Lemon kai € 15.80
 (Gebakken kipfilet in een fruitige limoendressing)
O. Hak tjil yuk   € 16.30
 (Varkenshaas met zwarte pepersaus)
P. Hak tjil kai   € 16.30
 (Kipfilet met zwarte pepersaus)
Q. Hak tjil ha   € 20.70
 (Garnalen met zwarte pepersaus)
R. Hak tjil ngau   € 19.70
 (Ossenhaas met zwarte pepersaus)
S1. Paneng mu   € 18.80
 (Varkensfilet in een thaise rode kerriesaus)
S2. Paneng ngau € 20.90
 (Ossenhaas in een thaise rode kerriesaus)
S3. Paneng kung   € 21.50
 (Garnalen in een thaise rode kerriesaus)
S4. Kaeng kiouw waun kai   € 18.90
 (Kipfilet in een thaise groene kerriesaus)
S5. Chinese seizoensgroenten met kip € 16.40
S6. Chinese seizoensgroenten met ossenhaas € 18.90
S7. Chinese seizoensgroenten met garnalen € 20.50
T. Tjil jim kai € 16.80
 (Gepaneerde kip gewokt met kruiden, zout en peper)
U. Tja yu € 17.50
 (Gepaneerde pangafilet met zoetzure saus apart)
Y. Sam sin € 18.90
 (Ossenhaas, kip, varkenshaas en groenten in een overheerlijke kruidig saus)

 SOEPEN  |  湯類
1. Kippensoep € 3.60
2. Tomatensoep € 3.80
3. Haaienvinnensoep € 3.80
4. Maïssoep (met kip) € 4,90
5. Dong koe tong (chinese champignons met kipfilet) € 4.90
6. Sun la tong (pikante soep met kip en een groentenmix) € 4.90
7. Wan tan soep € 4.90
8. Happy garden soep (met kip, garnalen en chinese groenten) € 5.90

 VOOR- EN BIJGERECHTEN  |  前餐小食
9. Tja siu mai gebakken vleesballetjes (4 stuks) € 4.50
10. Tja wan tan gebakken ravioli (4 stuks) € 3.90
11. Kerrie kok gebakken vegetarische kerriepasteitjes (6 stuks) € 3.90
12. Mini loempia’s vegetarisch (6 stuks) € 3.90
13. Tsun kun chinese mini loempia’s (2 stuks) € 3.90
14. Gegrilde spareribs (3 stuks) € 5.70
15. Gebakken grote garnalen (3 stuks) € 6.70
16. Saté babi varkensaté (4 stokjes) € 5.90
17. Saté ajam kipsaté (4 stokjes) € 5.90
18. Kippenbout € 3.40
19. Loempia speciaal € 4.50
20. Pisang goreng (4 stuks) € 4.00
22. Atjar € 3.00
23. Kroepoek emping (pittig) € 3.30
24. Kroepoek € 3.00
25. Witte rijst € 3.00
26. Diverse sauzen (per soort) € 3.00
27. Patat € 3.00

 NASI OF BAMI GORENG GERECHTEN  |  飯麵
29. Nasi/bami goreng gewoon € 7.20
30. Nasi/bami goreng extra (ham, kip, spiegelei) € 8.20
31. Nasi/bami goreng met saté (3 stokjes) € 10.80
32. Nasi/bami goreng speciaal (kippenbout en 1 stokje saté) € 10.90
33. Nasi/bami goreng siu-ja (babi pangang, ajam pangang, spiegelei, in 1 kilo bak) € 11.60
34. Nasi/bami goreng met varkensvlees (in 1 kilo bak) € 11.80
35. Nasi/bami goreng met kipblokjes (in 1 kilo bak) € 11.80
36. Nasi/bami goreng met ossenhaas (in 1 kilo bak) € 14.90
37. Nasi/bami goreng met garnalen (in 1 kilo bak) € 16.90
38. Nasi yuen chow (kleine garnaaltjes en cha-sieuw vlees) € 13.00
39. Nasi singapore (kleine garnaaltjes, cha-sieuw en kerrie) € 13.00
40. Nasi/bami happy garden € 18.40
 (Babi pangang, tjap tjoy, koe lo yuk, 2 geb. Garnalen en 1 stok saté)

 MIHOEN GORENG GERECHTEN  |  米粉
41. Mihoen goreng met varkensvlees en groenten € 12.90
42. Mihoen goreng met kipblokjes en groenten € 12.90
43. Mihoen goreng met ossenhaas en groenten € 15.20
44. Mihoen goreng met garnalen en groenten € 17.20
44A. Mihoen goreng met cha-sieuw en groenten € 14.70
45. Mihoen singapore (kleine garnaaltjes, cha-sieuw en kerrie) € 15.10
46. Mihoen happy garden € 20.30
 (Babi pangang, tjap tjoy, koe lo yuk, 2 geb. Garnalen en 1 stok saté)

 CHINESE BAMI GERECHTEN  |  中國麵
47. Chinese bami met varkensvlees en groenten € 12.90
48. Chinese bami met kipblokjes en groenten € 12.90
49. Chinese bami met ossenhaas en groenten € 15.30
50. Chinese bami met garnalen en groenten € 17.20
51. Chinese bami yuen chow (met kleine garnaaltjes en cha-sieuw vlees) € 15.10
52. Chinese bami happy garden € 20.30
 (Babi pangang, tjap tjoy, koe lo yuk, 2 geb. Garnalen en 1 stok saté)

 COMBINATIE GERECHTEN  |  拼選套餐
53. Mihoen ko yuk (saté, koe lo yuk, babi pangang) € 17.30
54. Mihoen foe yuk (saté, foe yong hai, babi pangang) € 17.30
55. Mihoen kai yuk (saté, kippenbout, babi pangang) € 17.30
56. Mihoen tjap yuk (saté, tjap tjoy, babi pangang) € 17.30
57. Mihoen har yuk (saté, geb. Garnalen, babi pangang) € 17.90
58. Nasi / bami ko yuk (saté, koe lo yuk, babi pangang) € 14.80
59. Nasi / bami foe yuk (saté, foe yong hai, babi pangang) € 14.80
60. Nasi / bami kai yuk (saté, kippenbout, babi pangang) € 14.80
61. Nasi / bami tjap yuk (saté, tjap tjoy, babi pangang) € 14.80
62. Nasi / bami har yuk (saté, geb. Garnalen, babi pangang) € 15.60

 FOE YONG HAI GERECHTEN  |  芙蓉蛋
63. Foe yong hai met varkensvlees € 12.80
64. Foe yong hai met kip € 12.80
65. Foe yong hai met ossenhaas € 16.80
66. Foe yong hai met garnalen € 16.90
67. Foe yong hai met krab € 14.50

 GROENTEN GERECHTEN  |  雜菜
68. Tjap tjoy met varkensvlees € 13.30
69. Tjap tjoy met kip € 13.30
70. Tjap tjoy met ossenhaas € 15.80
71. Tjap tjoy met garnalen € 16.90

 VARKENSVLEES GERECHTEN  |  豬肉
72. Babi pangang met pikante- /saté- / kerrie saus € 14.90
73. Babi ketjap € 14.90
74. Babi pangang met ananas € 14.90
75. Babi pangang met pikante tau si saus € 14.90
76. Varkensvlees met champignons € 14.00
77. Varkensvlees met  pikante saus € 14.00
78. Varkensvlees met kerriesaus € 14.00
79. Varkensvlees met broccoli € 14.40
80. Varkensvlees met chinese champignons € 14.90
81. Varkensvlees met paprika in knoflook en zwarte bonensaus € 15.40
82. Koe lo yuk (gepaneerde varkensballetjes met zoetzure saus apart) € 14.20

ALLE GERECHTEN MET WITTE RIJST
INDIEN U WILT WIJZIGEN: 
NASI / BAMI € 1.50 EXTRA

MIHOEN / CHIN. BAMI € 3.00 EXTRA


