Een goed leven begint
met een goede maaltijd.

A la Carte

Historie van restaurateurfamilie
Tang

Al drie generaties lang is onze familie actief in de Chinese
horeca . De oorsprong van onze restaurateurfamilie in Nederland
gaat meer dan veertig jaar terug . In 1966 is het allemaal begonnen . Onze opa - Hop Hing Tang - was de eerste generatie
die uit Hong Kong naar Nederland kwam om in de Chinese
horeca te werken .

Het restaurant in Schiedam had hij samen met onze vader Kwok Ling Tang - de tweede generatie . Opa werkte in de keuken en onze vader en moeder namen de bediening voor hun rekening . Oma verzorgde de kleinkinderen . En dat zijn wij als
derde generatie .
Toen opa met pensioen ging , namen onze ouders het restaurant
in Schiedam over . Na bijna twintig jaar besloten zij zich te vestigen in Hoorn , waar zij in 1989 Chinees-Indisch restaurant "Lin
Wah" openden .
In 1991 is "Lin Wah" verhuisd naar winkelcentrum "Muziekwijk"
in Almere . Hier heeft bovendien de derde generatie haar intrede gedaan . Inmiddels leven de grondleggers van Tang Dynastie
niet meer : In 1997 overleed onze opa op 83-jarige leeftijd en in
2010 overleed onze oma . Zij was 94 jaar oud geworden. Inmiddels zijn onze ouders ook met pensioen , maar die komen nog regelmatig in het restaurant .
En in 2010 opende ik mijn eigen restaurant "Tang Dynastie" in
Almere Buiten .
Yuk-Ha Tang

Historie van restaurateurfamilie Tang

In 1972 opende hij zijn restaurant "Lin Far" aan de Boerhaavelaan in Schiedam . Dit was echter niet zijn eerste zaak. Eerder
exploiteerde hij samen met een aantal vrienden een restaurant
aan de Zeedijk in Amsterdam .

Yin Yang Voeding
In de Chinese Voedingsleer wordt meer gekeken naar wat voeding met u doet NADAT
u het hebt gegeten. In tegenstelling tot de Westerse visie: zij onderzoeken wat in voeding zit
voordat het wordt gegeten.
Wanneer voeding is gegeten kunt u denken aan bijvoorbeeld de thermische werking van voeding:
warm, heet, koud, neutraal. Voeding kent eigenschappen van Verwarmen en Koelen.
Verwarmen
Het meest tot de verbeelding sprekend voorbeeld is het eten van peper of chili’s. Teveel hiervan leidt tot: zweten, hitte,
brandend gevoel, snel gaan bewegen, willen blussen, rood aanlopen. Allemaal verschijnselen van Verwarmen (zelfs
oververhitting). Kleine tip hierbij is: nooit blussen met water!!! Dit geeft stoom en is nog heter dan water. Blussen met rijst!!! Pas
na afkoeling iets drinken.
Koelen
IJskoude voeding geeft weer een hele andere thermische werking. Stelt u voor dat uw water langzaam afkoelt. Wat gebeurt er
dan? Het water wordt trager, dikker, stijver en transformeert langzaam tot ijs.
Eet en drinkt u veel koude producten dan vertraagt u uw spijsverteringsstelsel. Ons lichaam functioneert optimaal bij ongeveer 37
graden. In plaats van verteren en verwerken is het lichaam steeds maar bezig om de temperatuur te verhogen om zo de spijsvertering
te laten plaatsvinden. Deze energie kan dus niet besteed worden aan een goede vertering! De spijsvertering begint in onze mond met
enzymen (amylaseproces). Deze enzymen kunnen alleen hun werk doen bij 37 graden.
Ook de maag, als grote maalspier, vertraagt in haar werking door kou.
Met andere woorden: te koud eten en drinken legt onze vertering plat. Met diarree, buik- en maagkrampen tot gevolg. Al eens meegemaakt op een hete zomerdag: snel en veel koud drinken?
Kleine tip: drink lauw of lauwwarm.
Samengevat: onze voeding kent dus thermische eigenschappen van Verwarmen en Koelen. Verwarmen is Yang, Koelen is Yin.
Voorbeelden van Yin Yang voeding
Koud (Yin): tomaat, augurk, ananas, kiwi, yoghurt, rauwkost, mineraalwater, sla, radijs, komkommer, zomerpompoenen.
Neutraal: wortelen, bonen, granen, peulvruchten, noten, rundvlees.
Warm (Yang): lamsvlees, alcohol, wortelen, koolsoorten, pastinaak, ginseng, vis, pluimvee, gedroogde
Kruiden, specerijen.
We kunnen hiermee stoeien.
Wanneer we ons heel koud voelen, koude handen en voeten, traag,
bibberig, dan is het een mogelijkheid om “heter” te gaan eten.
Wanneer we een robuust type zijn, erg druk, rood hoofd, altijd
warm hebben dan kan “koeler” eten mogelijk ondersteunen.
Voeding is geen wet van meden en persen. Het is een
“spel tussen Yin en Yang”. Vooral veel plezier in “Hoe
voed ik mezelf?”.

Rijsttafel Yin Yang € 21,50 p.p.

(mix van diverse gerechten) vanaf 2 personen

Rijsttafel Yin Yang pikant € 21,50 p.p.

(mix van diverse gerechten) vanaf 2 personen
1. Keuze uit: thom yum kong (Thaise pikante soep) of Tang Dynastie soep (licht pikant)
2. Cassave kroepoek
Maleisische salade
2 stokjes Maleisische kipsaté
Kip sze chuan
Ossenhaas kwong po
Babi pangang
Kip kerrie
Pittige spitskool
Daging smoor (gestoofd rundvlees)
Inclusief nasi of bami of witte rijst of Chinese bami of mihoen

Shared dining seafood plateau € 26,50 p.p
Sushi mix
Vis salade mix en zeewiersalade en ebi tempura
Vis tapas: zalm, inktvis, roodbaars, tonijn en garnalen
Inclusief nasi en bami met fruits de mer

Yin Yang Menu

1. Keuze uit: kippensoep, tomaten of wan tan soep (vlees gewikkeld in deeglapje)
2. Kroepoek
Maleisische salade
Gebakken banaan
2 stokjes kipsaté
Tjap tjoy
Foe yong hai (ei)
Ossenhaas tau sie saus (fijn gemalen zwarte bonen en knoflook)
Babi ketjap
Koe loe kai (kipballetjes in zoetzure saus)
Daging roedjak
Inclusief nasi of bami of witte rijst of Chinese bami of mihoen

Chinees
Volgens de Chinese overlevering werd
zo’n 5000 jaar geleden al gebruik gemaakt van ‘eetstokjes’ in het oude China. Vanaf het moment dat voedsel als
vlees en vis met behulp van vuur werd
gegaard, fungeerden takjes van bomen en struiken als primitieve hulpmiddelen waarmee het eten uit het hete
vuur kon worden geplukt. Van daadwerkelijk bestek was in eerste instantie
nog geen sprake.

Chinese 4-gangenkeuzemenu € 25,50
U kunt uw eigen 4-gangenkeuzemenu samenstellen. Het maakt niet uit welke soep, voorgerecht of hoofdgerecht
u kiest. Voor bescheiden eters: wanneer u geen gebruik wenst te maken van ons 4-gangenkeuzemenu, kunt u
uiteraard ook een gerecht of meerdere gerechten hieruit kiezen. In dat geval, gelden de prijzen die achter de
gerechten staan.

Soepen

Voorgerechten
Pangsit goreng € 3,50
Gebakken banaan € 3,50
Chinese hors d’oevre € 6,00
Pin peh ap (flensjes met eend) € 8,50
Dim Sum mix € 6,00
Mini loempia’s € 4,00
Satemix € 8,50
Kleine kiploempia’s (2 stuks) € 4,50
Kiploempia met pindasaus € 5,50
(voor de grote eter)
Salade Tang Dynastie € 6,50
(tonijn, zalm, garnalen, krab en zeewier)
Gebakken Chinese garnalen € 8,50

Chinese Menu

Wan tan soep (vlees gewikkeld in deeglapje) € 4,50
Tomatensoep € 3,50
Kippensoep € 3,50
Tang Dynastie soep (licht pikant) € 4,50
Thom yum kong (Thaise pikante soep) € 4,50
Haaivinnensoep € 3,50
Miso soep € 3,50
Satosoep € 3,50

Hoofdgerechten
Vervolg Chinese 4-gangenkeuzemenu
Inclusief: nasi of bami of witte rijst of Chinese bami of mihoen of patat

Kipgerechten
Chiu yim kai (drooggewokte kip met peper en knoflook) € 16,50
Kip in kwong po saus € 15,50
Kip in tau sie saus € 15,50
San chau koe loe kai (kip in zoetzure saus, gewokte versie) € 17,00
Kip terriyaki € 16,50
Kip met sze chuan (pikant) € 15,50
Koe loe kai (kip in zoetzure saus, gebakken versie) € 15,00
Ajam pangang € 15,50
Kipkerrie € 15,50

Varkensvleesgerechten
Babi pangang (magervlees) € 15,50
Babi pangang (spek) € 15,50
Babi ketjap € 15,50
Varkenstrio € 15,50
(babi pangang spek, char sieuw en babi pangang magervlees)
Moksie metie (babi pangang spek, char sieuw en kip) €16,50
Spare ribs € 16,50

Ossenhaasgerechten
Tipaan Ossenhaas met tau sie saus € 19,50
Ossenhaas met zwarte pepersaus € 19,50
Ossenhaas met seizoengroenten € 19,50
Ossenhaas in kerriesaus € 19,50
Daging Smoor en Daging Roedjak € 15,00
Gesneden ossenhaas met kwong po saus € 19,50

Nagerecht
Dessert, koffie of thee

Visgerechten

Overige hoofdgerechten
Foe yong hai met kip € 14,50
Tjap tjoy met kip € 14,50
Eend met pikante saus € 17,50
Eend met Chinese champignons € 17,50
Lamsrack in zwarte pepersaus € 20,50
Kikkerbilletjes met knoflook en peper € 19,50
Nasi Tang Dynastie € 16,50
(mix van ossenhaas, varken, kip en garnalen)
Chinese bami Tang Dynastie € 17,50
Mihoen Tang Dynastie € 17,50
Mihoen Singapore € 15,50

Chinese Menu

Vis met zoetzure saus € 20,50
Chiu yim ha (garnalen met knoflook en peper) € 20,50
Chiu yim yau yu (inktvis met knoflook en peper) € 19,50
Garnalen in tau sie saus / kerrie saus / pikante saus € 20,50
San chau koe loe ha (garnalen in zoetzure saus) € 21,50
Vis trio € 20,50
(garnalen in kwong po saus, vis in zoetzure saus en inktvis met knoflook)

Op Okinawa eten en drinken de mensen heel gezond. In de loop van de eeuwen is het voedingspatroon dusdanig aangepast dat er meetbaar gezonder en langer geleefd wordt. Het is niet alléén
het voedingspatroon wat anders is, het is een manier van leven. Het is natuurlijk belangrijk wat u eet,
maar minstens zo belangrijk is het hoé u eet. Kauw
aandachtig en intensief, concentreer u op uw
eten, neem liever kleinere porties verdeeld over de
dag, dan één copieuze maaltijd in de avond. Ook
een positieve levenshouding, vermijden van stress
blijken zeer bevorderlijk voor een gezond en vitaal
leven.

Japans

Het doel is eenvoudigweg langer
leven, in goede lichamelijke en
geestelijke gezondheid.

Ici Ban menu (vlees en vis) € 34,50
Sushi mix
Ebi tempura
Bief salade
Usuyaki & zalm & ossenhaas
Dessert, koffie of thee

Conichiwa menu (vlees) € 38,50

Tang Dynastie menu(vis) € 40,50
Sushi mix
Ebi tempura
Unagi salade
Vis trio (roodbaars, zalm en gamba)
Dessert, koffie of thee

Japanse Menu

Sushi mix (kip en bief)
Bief salade
Saté mix
T-bone
Dessert, koffie of thee

Vegetarisch
Het grote voordeel van een vegetarisch dieet
is dat het gezonder is voor uw hart. Vegetariërs
die hun dieet serieus nemen zullen er onder
andere voor zorgen dat ze veel noten in hun
menu verwerken als snack of verwerkt in een
warme maaltijd of pasta. Noten bevatten veel
gezonde vetten zoals omega 3 en omega 6.
Dit helpt ons hart gezond te blijven doordat het
de slechte cholesterol naar beneden haalt en
de verstopping van onze aderen voorkomt.
Zeker als in uw familie veel hart- en vaatziekten voorkomen is dit een erg goede reden om
vlees op te geven en een vegetarisch dieet
beginnen te volgen.
Verder consumeren vegetariërs vaak veel op
soja gebaseerde producten. Veganisten (die
geen enkel dierlijk product consumeren) zijn
het zelfs aan hun dieet verplicht om bijvoorbeeld gewone melk te vervangen door sojamelk. Maar ook veel vegetarische vleesvervangers worden gemaakt op basis van soja.
Ook soja helpt de slechte cholesterol omlaag
en is zo goed voor ons hart en onze aders.

Vegetarische 4-gangenkeuzemenu € 25,50
U kunt uw eigen 4-gangenkeuzemenu samenstellen. Het maakt niet uit welke soep, voorgerecht of hoofdgerecht
u kiest. Inclusief: nasi of bami of witte rijst of Chinese bami of mihoen of patat

Hoofdgerechten

Tomatensoep € 3,50
Bouillonsoep € 3,50
Tang Dynastie soep € 4,50
Thom yum kong (Thaise pikante soep) € 4,50
Miso soep € 3,50
Satosoep € 3,50

Tjap tjoy € 12,00
Foe yong hai (ei) € 12,00
Tahoe met paksoi € 13,00
Bamisoep (vegetarisch) € 13,00
Tahoe met ma poh saus (grootmoeders recept) € 12,00
Chinese bami met groenten € 12,00
Mihoen Singapore € 12,50
Sushi mix € 13,50
Paddenstoelenmie € 13,00
Nasi lemak (nasi met ananas en kerrie) € 12,50
Japanse udon met groenten € 12,50
Aubergine met pikante saus € 12,50
Io han € 13,00
(mix van broccoli, paddenstoelen, tahoe, uien, en
seizoengroenten)
Groenten mix trio € 13,00
(pittige spitskool, bloemkool in pikante saus en witlof
met knoflook)

Voorgerechten
Cassave kroepoek € 2,00
Zeewiersalade € 4,50
Tempura groenten € 5,00
Sushi mix (5 stuks) € 6,50
Ka lee lok € 4,50
Mini loempia’s € 4,00
Gebakken banaan € 2,50
Gebakken ananas € 2,50
Chinese hors d’oevre € 6,00
Edamame € 4,00
Appel gyoza € 4,50
Vegetarische gyoza € 4,50
Vegetarische loempia met pindasaus € 4,50
Salade Tang Dynastie mix € 5,00
(noten, olijven, mais, paprika, komkommer en tomaten)

Nagerechten
Dessert, koffie of thee

Vegetarische Menu

Soepen

Oosterse Mysterie
Het verhaal van de keukengod
Er was eens een metselaar, Tsao-wang genaamd, die altijd
arm was. Hoe hij zich ook inspande, wat hij ook deed, hij bleef
arm. Ten slotte zat er niets anders op dan dat zijn vrouw maar
met iemand anders moest trouwen. Tsao-Wang bleef alleen
achter. Op een dag had Tsao-Wang een klus bij een man,
voor wie hij nog niet eerder had gewerkt. Hij wist niet, dat dit
de nieuwe echtgenoot van zijn vrouw was. Zijn ex-vrouw, die
nog altijd om hem gaf, probeerde hem te helpen. Ze bakte
koekjes voor hem en stopte daar munten in. Zo zou haar exman het in elk geval een beetje beter krijgen.
De metselaar was echter niet alleen een arme man, maar
ook een goed mens. Hij had de koekjes wel meegenomen,
maar deelde ze uit. Toen hij later ontdekte, dat er munten in
de koekjes zaten en dat het nu zijn eigen schuld was dat hij
nog steeds zo arm was, werd hij wanhopig. Hij doodde zichzelf
uit frustratie. Maar de heer van de hemel had medelijden met
hem en maakte hem god van de keuken.
Nu hangt zijn afbeelding of staat een beeld van hem in alle
keukens. Een keer per jaar gaat hij naar de hemel om verslag
uit te brengen over het gedrag van de gezinnen op aarde.
Iedereen wil graag, dat hij een goed woordje voor hen doet.
Daarom smeren veel mensen honing op zijn mond.

Oosterse Mysterie gangenmenu
Per seizoen stellen wij voor u een gangenmenu samen van gerechten die voorbereid zijn uit verse ingrediënten uit
het desbetreffende seizoen.

3-gangenmenu € 29,50
4-gangenmenu € 33,50
5-gangenmenu € 39,50

Oosterse Mysterie Menu

Laat u zich door ons
verrassen en ervaar de
Oosterse Mysterieuze
smaakbeleving!

Kids Power
De 10 levenslessen van
Kung Fu PANDA
1. Niemand is GEWOON!
Het is gewoon hoe je je
talenten verkent.
2. Leef in het heden.
3. Verken jouw speciale talenten en vaardigheden.
4. Rolmodellen zijn slechts
mijlpalen! Probeer niet
hun tweede versie te zijn.
5. De kracht die je zoekt zit
in jezelf en ligt niet buiten
je.
6. Het geheim van het bereiken van jouw bestemming kan verborgen zijn
in jouw grootste zwakte.
7. Wees vastberaden genoeg om achter jouw
droom te staan.
8. Om te slagen hoef je niet
beter dan de beste te
zijn.
9. Oordeel iemand nooit op
zijn uiterlijk.
10. Zorg ervoor dat je tevreden bent in wat je doet.

De moraal van MULAN
Mulan wilde geen make-up dragen
en wilde geen harem vrouw zijn. Ze
wilde iets anders met haar leven
doen. En tegen de traditie in ging
ze in de plaats van haar vader in
de strijd vechten. Meisjes kunnen
doen wat ze willen, net als jongens
dat ook kunnen. Dus of je nou een
meisje of jongen bent, doe gewoon
de dingen die je wilt doen en laat
je niet in een hokje plaatsen.

Kindermenu € 8,50
Je kan kiezen uit twee verschillende menu’s: De Kung Fu PANDA menu die lekker licht pikant is of de MULAN menu
die mild van smaak is.

Kung Fu PANDA-menu

MULAN-menu

Inclusief: patat of nasi of bami of witte rijst.

Inclusief: patat of nasi of bami of witte rijst.

Voorgerecht

Voorgerecht

Cassave kroepoek of kerriesoesje (vegetarisch)

Kroepoek of Mini loempia’s (vegetarisch)

Hoofdgerecht

Hoofdgerecht

Kipsaté

Koe loe kai (kipballetjes in zoetzure saus) of
Sushi maki of
Fish and chips (inktvisringen of kibbeling) of
Frikandel of
Kroket of
Kaassoufflé of
Bitterballen of
Spare ribs

(licht pikkant)

Kinderijsje

Nagerecht
Kinderijsje

Kinder Menu

Nagerecht

(mild)

Sushi

Sushi plateau
Keuze uit:
Nigiri
: sake (zalm), maguro (tonijn), tamago (ei), inari (zoete tofu), ebi (garnaal), kanikame (krab), unagi (paling)
Gunkan : kani (krab), tobikko (viskuiten), wassabi-tobikko, ebi avocado (garnaal & avocado), goma-wakame (zeewier)
Maki
: kappa maki (komkommer), sake maki (zalm), tekka maki (tonijn), futo maki (surimi krab, omelet en komkommer), avocado maki, California maki, wassabi California maki, crispy maki, chicken maki, pink maki, sake
inside-out, dubbel dekker, seafood maki & vega maki

Sushi mix A (7 stuks) € 13,50
Sushi mix B (14 stuks) € 21,00
Sushi mix C (21 stuks) € 29,50

Handrol
California temaki € 3,50
Sake temaki € 3,00
Unagi temaki € 3,50
Maguro temaki € 3,50
Vegi temaki € 3,00
Kani temaki € 3,50

Sashimi
Sashimi zalm (4 stuks) € 7,50
Sashimi tonijn (4 stuks) € 8,50

Sushi

Verrassingsplateau (15 stuks) € 35,50

My Noodle Soup
Aziaten houden van soep, veel soep. Naar men
zegt werd in Japan al rond de 8e eeuw de eerste
noedel gegeten.
Tegenwoordig zijn noedels niet meer weg te
denken van het dagelijkse menu in Azië. Japanners eten noedels de hele dag door, vooral
als lunch of tussendoortje. In Azië zit tegenwoordig op elke hoek van de straat wel een noedelbar en vaak zijn deze 24/7 geopend. De populariteit van noedelbars heeft inmiddels ook de
Verenigde Staten en Nederland bereikt.

Noedelsoep creatie € 14,50
In 4 stappen geniet u van uw eigen noedelsoep creatie! De verschillende soorten noedels en hun toepasbaarheid, de
verschillende soorten bouillons die elk een eigen traditionele smaak hebben en tot slot de toppings en garnering die
de soep helemaal afmaken.

1. Kies één van de noedels:

Kipbouillon
Pikante bouillon
Vegetarische bouillon

3. Kies de toppings:

(u mag meerdere keuze maken)

Cha siu (varkensvlees)
Wan tan (gevuld met een mix van varken en kip)
Vis-, bief- of vegetarisch bal
Babi pangang spek
Bief
Kip
Eend (+ € 2,00)
Garnalen (+ € 1,00 per stuk)
Krabstick (+ € 1,00 per stuk)
Siu kau (+ € 0,75 per stuk)

4. Kies de verse garnering:
(u mag meerdere keuze maken)

Pak choi
Choi sam (Chinese groenten)
Broccoli
Uien
Taugé
Ei
Gedroogde zeewier
Koriander
Chinese champignons
Maiskolfjes

Noedelsoep Creatie

Mihoen:
Mihoen oftewel rijstvermicelli is een Chinese noedel die gemaakt wordt van rijstbloem. Mihoen
wordt ook veel gebruikt in loempia’s; een heel allround inzetbare noedel eigenlijk.
Chinese bami:
Chinese bami is een eiernoedel die wordt gemaakt van tarwemeel en eieren en hierdoor heeft
de noedel een gelige kleur. Chinese bami is heel
allround in te zetten, je kunt hem zowel gebruiken
in soepen als wokgerechten maar werkt ook prima
in salades.
Udon:
Udon is een dikke, ronde noedel op basis van tarwe, water en zout. Het deeg van udon noedels
wordt uitgerold en vervolgens gesneden. Omdat
er geen ei aan het deeg wordt toegevoegd,
blijft het licht van kleur. Udon noedels hebben een
zachte, licht veerkrachtige bite.
Ramen:
Ramen is een dunne, ronde noedel op basis van
tarwe, water en zout. Ramen noedels worden niet
gedraaid en gesneden, zoals de meeste noedels,
maar ‘getrokken’. Hierdoor zijn ze zeer elastisch,
wat zorgt voor een ander mondgevoel. Ramen
noedels hebben een zachte bite.
Kishimen:
Kishimen is een platte, brede noedel op basis van
tarwe, water en zout. Deze noedels hebben een
zachte, iets steviger en volle bite.

2. Kies één van de bouillons:

My Healthy Salade

Maaltijdsalade creatie € 12,50
Een salade is een graag geziene gast op tafel. Waarom? Misschien omdat u geen ster in de keuken hoeft te zijn om toch
iets lekkers op tafel te zetten. Of omdat er eindeloos mee gevarieerd kan worden. Dat is één ding wat zeker is: keuze
genoeg! Om u een beetje op weg te helpen, creëert u bij ons in simpele stappen uw eigen maaltijdsalade.

1. Basis:
Salade met komkommer en tomaten

2. Kies de toppings:

(u mag meerdere keuze maken)

3. Kies de verse garnering:
(u mag meerdere keuze maken)

Rijst
Olijven
Mais
Noten
Uien
Tahoe
Ei
Avocado
Brie
Paprika
Mango

Chinese dressing:
Sambal, sesam olie, citroensap en gember
Japanse dressing:
Wassabi, Japanse soyasaus en QP mayonaise
Italiaanse dressing:
Olijfolie en pesto
Yoghurt dressing:
Yogurt, wijnazijn, munt, peterselie en zwarte peper

Maaltijdsalade Creatie

Zalm
Tonijn
Zeewier
Kip
Krab
Garnalen
Carpaccio (+ € 1,50)

4. Kies de dressings:

Nagerechten
De toetjes zoals we die nu kennen zijn jong, in de Middeleeuwen bestonden ze niet. Wat nam men toen dan na een goede
maaltijd? Hipocras: wijn met specerijen en suiker. Dit woord
gaat terug op de naam van de Griekse arts Hippocrates, grondlegger van de westerse geneeskunde. Volgens de toenmalige
medische wetenschap bevorderde dit oertoetje de spijsvertering.
In de zeventiende eeuw raakte de medicinale oorsprong op
de achtergrond, en werd het meer een alledaagse lekkernij.
Althans, voor de hogere standen, bij wie het ook steeds gebruikelijker werd maaltijden met meerdere gangen te serveren. Na
de hoofdmaaltijd nuttigde men een dessert, nagerecht, toespijs
of toetje: vier synoniemen met ieder hun eigen geschiedenis.
Dessert is een Frans leenwoord. Het is in het Nederlands voor
het eerst aangetroffen in de klucht Trijntje Cornelis van Constantijn Huygens uit 1653, waarin “Kaes en broit” wordt gegeven
“veur dessert, veur ’tlest, veur lackerding”: ‘als laatste, voor het
lekker’.
Het gebruikelijkste woord voor een nagerecht is toetje. Het is
mogelijk ontstaan uit een uitdrukking als: ‘Zullen we iets toe
eten?’, wat veranderde in ‘Zullen we een toetje eten?’. De
benaming toetje kreeg pas brede populariteit in de jaren zestig
en zeventig van de vorige eeuw, toen het in alle lagen van de
bevolking gebruikelijk werd de maaltijd te besluiten met een
kant-en-klaar zuiveldessert. In die periode deed de elektrische
koelkast zijn intree en ontstond er een heel assortiment van
zuivelproducten in pakken, die in de koelkast bewaard kunnen
worden.

Koffie

Aardbeien ijs € 3,00
Bananen ijs € 3,00
Caramel ijs € 3,00
Chocolade ijs € 3,00
Mango ijs € 3,00
Pistache ijs € 3,00
Stracciatella ijs € 3,00
Vanilla ijs € 3,00
Kinderijsje € 3,50
IJskoffie € 4,50
Dame blanche € 6,50
Gebakken banaan met ijs € 5,50
Brownies met chocolade ijs en stracciatella ijs € 6,50
Belgische wafels met vanielle ijs en slagroom € 5,00
Caramel coupe (caramelijs met caramel soesjes) € 5,50
Choco trio (stracciatella ijs, chocolade ijs en chocomouse) € 6,50
Tete a tete verrassings ijs (voor 2 personen) € 14,50
Verse aardbeien met slagroom € 4,50
Vers fruit € 4,50

Koffie € 2,50
Espresso € 2,50
Dubbele espresso € 4,00
Cappuccino € 3,00
Decafé € 2,50
Latte Macchiato € 3,75
Koffie met slagroom € 3 ,00
Irish koffie (Jameson whiskey) € 6,00
Chinese koffie (Tjoek Yip Chen) € 6,00
Spaanse koffie (Tia Maria) € 6,00
Franse koffie (Grand Marnier) € 6,00
Italiaanse koffie (Amaretto) € 6,00
Braziliaanse koffie (Cointreau & Tia Maria) € 6,00
Mexicaanse koffie (Kahlua) € 6,00

Thee en overigen
Chinese thee € 3,00
Japanse thee € 3,00
Verse muntthee € 3,00
Warme chocolademelk met slagroom € 3,00

Nagerechten

IJs

Lunch
De lunch is een belangrijke
maaltijd. U hebt immers energie nodig om uw taken goed te
kunnen uitvoeren. Uit Brits onderzoek blijkt dat de productiviteit
van werknemers die hun lunch
overslaan rond drie uur ’s middags aanzienlijk daalt. En door
die daling van de productiviteit
verlies je maar liefst veertig minuten werktijd!

Wij serveren de lunch tussen 12:00 en 16:00 uur.
Soepen
Wan tan soep (vlees gewikkeld in deeglapje) € 4,50
Tomatensoep € 3,50
Kippensoep € 3,50
Tang Dynastie soep (licht pikant) € 4,50
Thom Yum Kong (Thaise pikante soep) € 4,50
Miso soep € 3,50
Bami soep € 11.50

Pangsit goreng € 3,50
Gebakken banaan € 2,50
Chinese hors d’oevre € 6,00
Pin peh ap (flensjes met eend) € 8,50
Dim Sum mix € 6,00
Mini loempia’s € 4,00
Saté mix € 8,50
Kiploempia met pindasaus € 5,50
Salade Tang Dynastie € 8,50
(tonijn, zalm, garnalen, krab en zeewier)

(inclusief nasi, bami of witte rijst)

Ossenhaas in kwong po saus € 14,50
Ossenhaas in tau sie saus € 14,50
Kip in tau sie saus € 11,00
Koe loe kai (kipballejtes in zoetzure saus) € 10,25
Kip in Thaise saus € 11,50
Babi pangang € 11,50
Foe yong hai € 10,50
Babi pangang spek € 11,50
Tjap tjoy met kip € 10,50
Chinese bami met kip € 12,00
Chinese bami met ossenhaas € 15,00
Mihoen Singapore € 14,00
Mihoen met kip € 12,00
Nasi of bami met saté € 9,75

Sushi mix little Japan € 12,50
2 zalm, 1 tonijn, 4 stuks California maki en 3 stuks komkommer maki

Sushi mix Tokyo € 17,50
3 stuks sake maki, en 3 stuks avocado maki, 2 stuks zalm,
1 stuk unagi, 1 stuk tonijn, 4 stuks California maki

Lunch

Kleine gerechten

Hoofdgerechten in lunch formaat

www.tang-dynastie.nl

Wilt u liever thuis gezellig smullen? Bestel dan van onze Chinese of Japanse afhaal- en bezorgmenukaart!
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