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Indische gerechten

Rijsttafels

Nasi rames          €10,75
Nasi rames speciaal (met kip en saté)  €12,50
Bami rames          €10,75
Bami rames speciaal (met kip en satè)      €12,50
Gado gado           €  8,00 
Ajam pangang (kip met pikante saus)      €11,95 
Ajam Malaya (kip met satésaus)       €11,95 
Ajam Smoor (kip met ketjapsaus)       €11,95
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Indische rijsttafel 1 persoon   €15,30

- Rundvlees met kerriesaus
- Rundvlees met tomatensaus
- Babi pangang
- Gebakken kip
- Saté
- Atjar
- Kroepoek

Indische rijsttafel 2 personen   €29,50

- Rundvlees met kerriesaus
- Rundvlees met tomatensaus
- Babi pangang
- 2x gebakken kip
- 2x saté
- Gado gado
- Gebakken banaan
- Atjar
- Kroepoek

Speciale Cantonese rijsttafel    €71,50
4 personen 

- 4x wan tan soep
- Chinese loempia’s
- Garnalen met gon-bao saus
- Ossenhaas met tau-sie saus
- Pekingeend met pruimsaus
- San Chow Koe Low Yuk
- Babi pangang

Chinese rijsttafel speciaal 2 persoon  €35,95

- 2x kippen- of tomatensoep
- Babi pangang
- Koe Low Kai
- Tjap tjoy met ossenhaas
- Garnalen met tau-sie saus
- Kroepoek

Chinese rijsttafel 2 personen   €29,50

- 2x kippen- of tomatensoep
- Babi pangang
- Foe Yong Hai met kip
- Tjap Tjoy met vlees
- Koe Low Yuk
- Kroepoek
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~

China Express is een bijzonder afhaalrestau-
rant. Gerechten worden bereid volgens origi-
nele recepten uit Kanton, Shanghai, Szechuan 
en Beijing door bekwame Oosterse koks die 

trots zijn op hun creaties.   
Dat wil zeggen: puur natuur, met verse ingre-

diënten en vers bereid. 
China Express is dus ook de gezondste thuis! 
En de makkelijkste, want uw bestelling wordt 

vanaf €10,- gratis bezorgd in Koedijk, Alkmaar, 
Broek op Langedijk, Zuid-Scharwoude en Sint-

Pancras. 

~

Openingstijden
Dagelijks van 14:00 - 21:30

Bezorgdienst van 16:00 - 21:30
Dinsdag gesloten 

(behalve op feestdagen)

Vanaf €10 gratis bezorgd!

Volg ons ook op facebook
@ChinaExpressKoedijk

U kunt bij ons warmhoudbakken lenen bij 
bestellingen boven de 15 personen. U krijgt 
het eten in de warmhoudbakken geserveerd 
wat zorgt voor een chiquere uitstraling. Wij 
horen graag voortijdig indien u gebruik wil 

maken van deze service. 
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Loempia speciaal / Vegetarische loempia      €  3,95
Chinese loempia’s (met vlees)             €  4,25
Vietnamese loempia’s (met kip)       €  4,25
Mini loempia’s (vegetarisch)        €  4,25
Kerrie driehoekjes (vegetarisch)       €  4,25
Gepaneerde garnalen         €  5,50
Kroepoek          €  2,75
Gebakken kippenbout        €  2,95
Gebakken garnalen         €10,75  
Saté babi (varkensvlees)        €  5,75 
Saté ajam (kip)          €  5,75
Saté oedang (garnalen)        €  8,80
Chinese pangsit goreng (kip)        €  5,50
Gebakken banaan         €  3,00
Patat           €  2,50
Spareribs          €  7,25
Satésaus          €  2,10
Pikante saus          €  2,10
Zoetzure saus          €  2,10

Kippensoep               €  3,35
Tomatensoep          €  3,35
Haaienvinnensoep              €  3,35
Champignonsoep              €  3,70
Suan La Tang (pikant)              €  4,85
Wan Tan soep               €  4,85
Tjap Tjoy soep               €  3,70 
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Nasi goreng          €  6,20
Nasi goreng speciaal              €  9,75
(met 1/4 kip en 2 stokjes saté)
Nasi goreng met saté (3 stokjes)       €  9,75
Nasi goreng met gesneden kip       €11,75
en groenten (met saus)        
Nasi goreng met gesneden kip       €11,75
en groenten (droog)         
Nasi goreng met gesneden ossenhaas      €14,50
en groenten (met saus)        
Nasi goreng met garnalen        €15,95
Yong Chow Fan (met garnalen en vlees)      €14,75
Surinaamse nasi goreng        €  8,00
Nasi goreng Djawa         €14,75
(met babi pangang, kip en saté)
Nasi Singapore          €14,75
(met garnalen, vlees en kerrie)        
Nasi goreng à la China Express       €14,75
(met div. soorten vlees, garnalen en groenten)      
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Bami goreng               €  6,20
Bami goreng speciaal              €  9,75
(met 1/4 kip en 2 stokjes saté)
Bami goreng met saté (3 stokjes)       €  9,75
Surinaamse bami goreng        €  8,00
Bami goreng Djawa         €14,75
(met babi pangang, kip en saté)
Bami Singapore         €14,75
(met garnalen, vlees en kerrie)
Chinese bami met gesneden kip
en groenten, met saus        €11,75
Chinese bami met gesneden kip
en groenten, droog              €11,75 
Chinese bami met gesneden ossenhaas       €14,50
Chinese bami met garnalen        €15,95
Chinese bami à la China Express
(met div. soorten vlees, garnalen en groenten)  €14,75
Chinese bami vegetarisch        €  9,50
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Babi pangang met gebakken kip en saté      €14,95
Babi pangang met Koe Low Yuk en saté      €14,95
Babi pangang met Foe Yong Hai en saté      €14,95
Babi pangang met Tjap Tjoy en saté            €14,95
Babi pangang met kip in kerrie-saus en saté      €14,95
Babi pangang met kip in tausie-saus en saté      €14,95
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Mihoen goreng met kip             €11,50
Mihoen goreng vegetarisch             €  9,50
Mihoen goreng met vlees        €11,50
Mihoen goreng speciaal (met kip en vlees)      €11,75
Mihoen goreng met ossenhaas       €14,75
Mihoen goreng met garnalen        €15,95
Mihoen goreng Singapore        €14,75
Mihoen à la China Express        €14,75
(met soorten vlees, garnalen en groenten)

Elke twee maanden wisselend menu
voor 2 personen     €19,50
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Tjap Tjoy (vegetarisch)        €10,20
Tjap Tjoy met vlees              €11,50
Tjap Tjoy met kip         €11,50
Tjap Tjoy met ossenhaas        €14,75
Tjap Tjoy met garnalen        €15,95
Tjap Tjoy speciaal (kip en vlees)       €11,50

Foe Yong Hai met champignons (vegetarisch)   €  9,75
Foe Yong Hai met vlees             €11,50
Foe Yong Hai met kip         €11,50
Foe Yong Hai met garnalen        €15,95
Foe Yong Hai met ossenhaas        €14,75
Foe Yong Hai speciaal (kip en vlees)            €11,50
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Babi pangang met pikante saus       €12,50
Babi pangang met ananas in knoflooksaus         €13,75
Chinese babi pangang met ketjapsaus      €13,75
For nam (spek krokant gebakken)       €13,75
Babi ketjap          €13,75
Varkenshaas met kerriesaus        €11,50
Varkenshaas met champignons       €11,50
Varkenshaas met pikante saus       €11,50 
Varkenshaas met pindasaus        €11,50 
Varkenshaas met gon-bao saus       €11,75 
Varkenshaas met tau-sie saus        €11,75 
Varkenshaas met sa cha saus        €11,75 
Varkenshaas met ananas        €11,75 
Varkenshaas met Chinese champignons      €13,75 
Koe Low Yuk (balletjes met zoetzure saus)      €11,50 
San Chow Koe Low Yuk        €13,75
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Gesneden ossenhaas met kerriesaus      €14,75
Gesneden ossenhaas met champignons      €14,75
Gesneden ossenhaas met pikante saus      €14,75
Gesneden ossenhaas met gon-bao saus      €14,75
Gesneden ossenhaas met sa cha saus      €14,75
Gesneden ossenhaas met tau-sie saus      €14,75
Gesneden ossenhaas met ananas          €14,75
Gesneden ossenhaas met oestersaus      €14,75
Gesneden ossenhaas met Chinese  €15,75
champignons              
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Garnalen gerechten
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Chinese garnalen met champignons      €15,95
Chinese garnalen met kerriesaus       €15,95
Chinese garnalen met sa-cha saus       €16,75
Chinese garnalen met knoflook       €16,75
Chinese garnalen met tau-sie saus       €16,75
Chinese garnalen met Chinese  €16,75
champignons       
Chinese garnalen met gon-bao saus       €16,75
Gebakken grote garnalen        €19,75
Ha-lok (ongepelde garnalen in tomaten-  
saus)      €19,75
Chiu-yim ha-lok (ongepelde garnalen in €19,75
scherpe kruiden)
Kong-chin ha-lok (ongepelde garnalen op €19,75
Cantonese wijze bereid)
Koe Low Ha (balletjes met zoetzure saus) €15,95

Eend gerechten

Gesneden kip met kerriesaus                 €11,50
Gesneden kip met champignons                 €11,50
Gesneden kip met pindasaus                 €11,50
Gesneden kip met pikante saus                 €11,50
Gesneden kip met gon-bao saus                 €11,75
Gesneden kip met ketjap saus       €11,75
Gesneden kip met tau-sie saus                 €11,75
Gesneden kip met sa cha saus                 €11,75
Gesneden kip met ananas        €11,75
Gesneden kip met Chinese champignons      €13,75
Koe Low Kai ( balletjes met zoetzure saus)      €11,50

Pekingeend met pruimensaus       €15,90
Pekingeend met ananas        €15,90
Pekingeend met Chinese champignons €16,90
Pekingeend met knoflooksaus       €16,90
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Gerechten zijn inclusief witte rijst
Nasi of bami €1,50 extra
Mihoen of Chinese bami €3,20 extra

Gerechten zijn inclusief nasi/bami
Mihoen of Chinese bami €2,- extra

Soepen

Voorgerechten

Nasi goreng gerechten

Bami goreng gerechten

Combinatie gerechten

Maandmenu

Mihoen goreng gerechten

Groenten gerechten

Eiergerechten

Varkensvlees gerechten

Kipgerechten

Ossenhaas gerechten


