Concert menu - 37,00- p.p.
CHANG-I is uw ideale restaurant voor een pre-concert diner.
Wij bieden u een maandelijks wisselend 3-gangen Concertmenu
ÒF
wij geven u de vrijheid om à la carte te dineren.
Bij à la carte betaalt u gewoon de kaartprijs, en als u een voor- en een hoofdgerecht neemt,
ontvangt u koffie/thee of dessert van het huis.
 Vertrek voor 20.00 uur

Chef’s menu
3-gangen*

39,00 p.p.

4-gangen*

45,00 p.p.

5-gangen

51,00 p.p.

* optioneel supplement (eetgang ipv dessert) +6,50

Shared dining menu
- proeverij van de Chef 3-gangen*

50,00 p.p.

4-gangen*

60,00 p.p.

5-gangen

70,00 p.p.

* optioneel supplement (eetgang ipv dessert) +8,00

Het Shared Dining Menu van CHANG-I is gebaseerd op de Aziatische stijl van dineren;
gezamenlijk genieten van prachtige gerechten.
U heeft de keuze uit 3-, 4- of 5-gangen en alle gerechten per gang zullen geserveerd
worden in het midden van uw tafel.

Koude voorgerechten
Sashimi mix van zalm, tonijn en hamachi

15,00

Carpaccio van coquilles met yuzu dressing
Tataki van ossenhaas met Koreaanse kimuchi dressing
Carpaccio van Wagyu met gebakken eendenlever en soja karamel
Vietnamese rijstpapierrol met salade, enoki en soja - sereh saus [v]

14,50
15,00
22,00
9,00

Warme voorgerechten
Gebakken rode mulfilet met Chinese kleefrijst en rode curry saus

13,50

Gegrilde coquilles en tonijn met wasabi mayonaise
15,50
Drieluik van eend: Crème brûlée van eendenlever, gerookte eendenborst en 16,00
een loempia van eend
Langzaam gegaarde lamsnek met sinaasappel saus

14,50

Gegrilde groenten met pinda saus [v]

11,50

Hoofdgerechten
- wordt geserveerd met gebakken rijst –
Gebakken zeebaarsfilet met unagi saus

18,00

Thaise vispot met groene curry saus

27,00

Gegrilde dun gesneden short ribs met truffel mayonaise

25,00

Gegrilde lamsrack met five spices

30,00

Wagyu haas, gegrild met saus van eendenlever

80 gram 40,00
160 gram
78,00

Wok specials
Black Tiger garnalen met szechuan pepersaus

25,00

Chinese paddenstoelen met zoetzure saus

17,50

Kippendijen met teriyaki saus

21,00

Ossenhaasreepjes met ketjap saus

26,00

Kreeft, roergebakken met oestersaus (gepeld)

40,00

BITES
- klassiekers | aperitief -

Edamame sojabonen

7,00

Yakitori spiesjes

9,50

| 3 st.

Ossenhaas spiesjes
Gyoza's kip

| 3 st.

11,00

| 3 st.

10,50

Loempia’s gevuld met | Iberico Cha Sieuw of Wagyu
Dim Sum selectie | gestoomd of gefrituurd
Chinese vegetarische dumplings
Japanse Wagyu dumplings

| 3 st.

| 3 st.

| 3 st.

Groenten in tempura
Garnalen in tempura
Pekingeend flensjes

| 3 st.

12,00
11,00
8,50
12,50
9,50

| 3 st.

12,00

| 3st.

13,50

Bijgerechten
Baby paksoi

7,00

Chinese broccoli

8,00

Luxe groenten mix

10,00

Chinese bami

6,00

Luxe nasi, met garnalen en ossenhaas

8,50

