
 

 CHINEES INDISCH SPECIALITEITEN RESTAURANT 

 Hui Mao  

 
 

  
 
 Een uniek restaurant sinds 1987 
 
 
 
 
 
 

Uw gastheer/gastvrouw, 
Cheng Peng Zheng 

Li Qun Cheng 



Warme drank       Wijnen 

Chinese thee  € 2.70     Rode huiswijn per glas    € 3.50                

Koffie   € 2.70     Witte huiswijn per glas   € 3.50 

Cappuccino   € 2.70     Halfzoete huiswijn wit per glas   € 3.50 

Espresso   € 2.70     Chinese zoete wijn rood/wit per glas  € 3.50 

        Rosé wijn per glas    € 3.50  

Frisdrank       Huiswijn rood/wit per fles    € 17.50 

Pepsi cola  € 2.70     Chinese zoete wijn rood/wit per fles  € 17.50   

Pepsi cola light  € 2.70         

Sisi   € 2.70     Versterkte wijnen 

Sourcy blauw   € 2.70     Sherry dry     € 3.50 

Sourcy rood   € 2.70     Sherry medium    € 3.50 

Seven-up   € 2.70     Martini rood/wit    € 3.50 

Rivella    € 2.70     Port rood/wit     € 3.50  

Cassis   € 2.70         

Bitter lemon  € 2.70     Gedistilleerde drank      

Tonic   € 2.70     Jonge jenever     € 3.10 

Appelsap   € 2.70     Oude jenever     € 3.10 

Jus d’orange per fles € 2.70     Berenburg     € 3.10 

Lipton ice tea  € 2.70     Remy Martin cognac    € 5.50 

Chocomel  € 2.70     Johnnie Walker whisky   € 4.00 

Fristi   € 2.70     Wodka     € 4.00 

Verse jus d’orange  € 3.90     Rum      € 4.00 

        Campari     € 4.00 

Bieren        Berenburg & cola    € 5.50 

Heineken per glas € 3.10     Bacardi & cola     € 5.50  

Heineken per fles € 3.10     Gin & tonic     € 5.50  

Oud bruin bier  € 3.10         

Amstel malt per fles € 3.10  

Wit bier per fles  € 3.10   

Amstel radler per fles € 3.10 

Tsingtao bier per fles € 3.50 

Heineken groot bier € 5.50 

 



1. Soepen 

 101 Kippensoep, helder       € 3.80 

 102 Gebonden tomatensoep, zoet     € 3.80 

 103 Haaienvinnensoep, gebonden soep gemaakt van ei  € 3.80 

 104 Soep “Hui Mao”, kip, garnalen en Chinese champignons  € 6.50 

 105 Kreeftensoep, gebonden soep met stukjes kreeft   € 6.50 

 106 Champignonsoep, heldere soep met champignons en kip € 3.80 

 107 Szechuan soep, pikante groente met stukjes varkenshaas € 4.90 

 108 Beijing soep, groentesoep met stukjes kip    € 4.90 

 109 Shanghai soep, vis en garnalen     € 5.50 

 110 Wan tan soep, deeg flensjes gevuld met varkensvlees   € 5.00  

 111 Canton soep, deeg flensjes gevuld met garnalen   € 5.50 

 

2. Voorgerechten 

 201 Kroepoek/cassave kroepoek     € 3.50 

 202 Pangsit goreng (4 stuks)      € 4.00 

 203 Loempia speciaal       € 6.00 

 204 Chinese mini loempia’s (4 stuks)    € 6.00 

 205 Tsingtao mini loempia’s (6 stuks)    € 4.50 

 206 Loempia “Hui Mao”, met Indisch stoofvlees   € 9.50 

 207 Kerry ko’s (4 stuks)       € 3.50 

 208 Gepaneerde kippenvleugels     € 4.50 

 209 Loempia met babi pangang     € 9.50  

 210 Gepaneerde krab (4 stuks)     € 7.00 

 211 Garnalencocktail       € 8.00 

 212 Gepaneerde garnalen (4 stuks)     € 8.00 

 

3. Bijgerechten 

 301 Saté ajam (4 stokjes)      € 6.90 

 302 Saté babi (4 stokjes)      € 6.90 

 303 Saté oedang (garnalen, 3 stokjes)    € 10.50 

 304 Saté-, zoetzure-, pikante- of kerriesaus   € 2.50 

  305 Pisang goreng (bananen, 4 stuks)    € 4.00 

 306 Gebakken ananas (4 stuks)     € 4.00      

 307 Witte rijst        € 2.50 



4. Vegetarische gerechten 
 In plaats van witte rijst, kunt u ook kiezen uit vegetarische bami of nasi. 

 401 Loempia        € 5.00 

 402 Nasi of bami        € 6.00 

 403 Mihoen of Chinese bami      € 13.50 

 404 Foe yong hai met rijst      € 13.50 

 405 Tjap tjoy met rijst        € 13.50 

 406 Tjap tjoy met cashewnoten en rijst    € 14.50 

 407 Tjap tjoy met Chinese champignons en rijst   € 14.50 

 408 Tjap tjoy met tofu en rijst      € 14.50 

 409 Hon siao tofu met rijst      € 14.50 

 

4a. Glutenvrije gerechten 
*Geserveerd met witte rijst of glutenvrije nasi (met mihoen € 2.80 extra). 
401a Babi pangang zonder saus*     € 15.50 

402a Babi spek zonder saus*      € 16.50 

403a Foe yong hai zonder saus*     € 13.50 

404a Tjap tjoy met kip*       € 14.50 

405a Mihoen met kip       € 13.50 

406a Mihoen met runderhaas      € 16.50 

407a Kipfilet of varkenshaas met groenten*    € 15.50 

408a Garnalen of runderhaas met groenten*   € 20.50 

 

5. Nasi/bami compleet gerechten 

 501 Koe foe fang/ming       € 17.00 
  (nasi/bami met koe loe kai, 1 saté en foe yong hai) 

 502 Ha tjoy fang/ming       € 17.00 
  (nasi/bami met garnalen, 1 saté en tjap tjoy) 

 503 Yuk tjoy fang/ming       € 17.00 
  (nasi/bami met babi pangang, 1 saté en tjap tjoy) 
 504 Foe yuk fang/ming       € 17.00 
  (nasi/bami met babi pangang, 1 saté en foe yong hai) 
 505 Nasi/bami “Hui Mao”       € 18.50 
  (met daging roedjak, babi pangang,  koe loe kai, garnalen en 1 saté) 

 506 Yang chow fang/ming      € 17.00 
  (gewokte nasi/bami met garnalen, tjah chew en groenten) 



6. Mihoen gerechten 

 601 Mihoen met varkensvlees     € 13.50 

 602 Mihoen met kipfilet      € 13.50 

 603 Mihoen met garnalen      € 16.50 

 604 Mihoen met runderhaas      € 16.50 

 605 Mihoen à la Beijing      € 17.50 
   (mihoen met garnalen, kip, varken en krab) 
 606 Yang chow mihoen      € 17.00 
   (mihoen gewokt met garnalen, tjah chew en groenten) 

 607 Sin chow mihoen       € 17.00 
   (mihoen gewokt met garnalen, tjah chew, groenten  

   in pittige kerriesmaak) 
 608 Mihoen “Hui Mao”       € 19.50 
                            (mihoen, babi pangang, koe loe kai, foe yong hai, 

                            garnalen en 1 saté) 

 609  Foe yuk mihoen       € 18.00 
                            (mihoen, foe yong hai, babi pangang en 1 saté) 
 610 Koe yuk mihoen       € 18.00 
                            (mihoen, koe loe kai, babi pangang en 1 saté)  
 611 Hong yuk mihoen       € 18.00 
                            (mihoen, Indisch rundvlees, babi pangang en 1 saté) 

 

7.  Varken of kip gerechten 

  Geserveerd met nasi, bami of witte rijst (met mihoen € 2.80 extra). 

 700  Babi spek met pikante saus     € 16.50 

 701  Koe loe yuk/kai met zoetzure saus    € 15.50 

 702  Babi/ajam pangang      € 15.50 

 703  Babi/ajam ketjap       € 15.50 

  704 Varkensvlees/kipfilet met champignons   € 15.50 

 705  Varkensvlees/kipfilet in kerriesaus    € 15.50 

 706  Varkensvlees/kipfilet in balisaus    € 15.50 

 707 Varkensvlees/kipfilet met Chinese champignons  € 15.50 

 708  Varkensvlees/kipfilet met broccoli    € 15.50 

 709 Varkensvlees/kipfilet met ananas    € 15.50 

 710 Tjah chew, geroosterd varkensvlees (zoet)    € 16.50

 711 Kai pah, kipfilet in Chinese wijnsaus met zwarte bonen  € 16.50 

 



8. Runderhaas gerechten 

 Geserveerd met nasi, bami of witte rijst (met mihoen € 2.80 extra). 

  801 Runderhaas in kerriesaus      € 20.50 

 802 Runderhaas met champignons     € 20.50 

 803 Runderhaas in balisaus      € 20.50 

 804 Runderhaas met broccoli      € 20.50 

 805 Runderhaas in oestersaus     € 20.50 

 

9. Eend gerechten 

Geserveerd met nasi, bami of witte rijst (met mihoen € 2.80 extra). 

901 Beijing eend met champignons     € 22.50 

902 Beijing eend met balisaus     € 22.50 

903 Beijing eend met kerriesaus     € 22.50 

904 Beijing eend met Chinese champignons   € 22.50 

 

 

10. Eiergerechten 

Geserveerd met nasi, bami of witte rijst (met mihoen € 2.80 extra). 

 1001 Foe yong hai zonder vlees      € 13.50 

1002 Foe yong hai met varkensvlees     € 14.50 

1003 Foe yong hai met garnalen     € 17.50 

1004 Foe yong hai met kipfilet      € 14.50 

1005 Foe yong hai met runderhaas     € 17.50 

 

 

11. Groentegerechten 
Geserveerd met nasi, bami of witte rijst (met mihoen € 2.80 extra). 

1100 Tjap tjoy zonder vlees      € 13.50 

1101 Tjap tjoy met varkensvlees     € 14.50 

1102 Tjap tjoy met runderhaas      € 18.50 

1103 Tjap tjoy met garnalen      € 18.50 

1104 Tjap tjoy met kipfilet      € 14.50 

 

 



12. Indische gerechten 

1201 Nasi rames        € 10.50 

1202 Nasi rames speciaal (met kip kerrie en saté)   € 14.50 

1203 Bami rames        € 10.50 

1204 Bami rames speciaal (met kip kerrie en saté)   € 14.50 

1205 Daging smoor, gestoofd rundvlees*    € 15.50 

1206 Daging roedjak, gestoofd varkensvlees*    € 12.50 

1207 Gado gado*        € 10.50 
* met nasi, bami of witte rijst. 

 

 

Voor de kinderen  

Portie patat of frikadel        € 2.50 

Kindermenu met patat, appelmoes, mayonaise en keuze uit:  € 7.50 

gepaneerde bolletjes met kip, frikadel, mini loempia’s of saté.   

 

 

Specialiteiten van het huis 
Gewokte groenten met vlees en saus naar keuze. 
Geserveerd met nasi, bami of witte rijst (met mihoen € 2.80 extra). 

 

 1. Kipfilet        € 15.50 

 2. Varkenshaas       € 15.50 

 3. Runderhaas        € 20.50 

 4. Garnalen        € 20.50 

 5.  Eend         € 22.50 

 6. Sah shay, mix van kip, garnalen en varken    € 20.50 

 7.  Ah shay, mix van kip, garnalen, varken en eend   € 20.50 

 

Keuze uit de volgende sauzen:  

pikante saus, zoetzure saus, barbecue saus, 

kung pao saus (licht pikant), oestersaus, knoflooksaus,  

ketjapsaus of zwarte bonensaus.         
 



Specialiteiten Tipan gerechten 
Bereid op een gietijzeren plaat met vlees en saus naar keuze. 
Geserveerd met nasi, bami of witte rijst (met mihoen € 2.80 extra). 

 

 1. Kipfilet        € 18.50 

 2. Varkenshaas       € 18.50 

 3. Babi pangang       € 18.50 

 4. Tjah chew*        € 18.50 

 5. Sate*         € 18.50 

 6. Koe loe yuk (varken)*      € 18.50 

 7. Koe loe kai (kip)*       € 18.50 

 8. Runderhaas        € 23.50 

 9. Garnalen        € 23.50 

 10. Eend         € 25.50 

 11. Visfilet*        € 23.50 

 

 

Keuze uit de volgende sauzen:  

pikante saus, zoetzure saus, barbecue saus, 

kung pao saus (licht pikant), oestersaus, knoflooksaus,  

ketjapsaus of zwarte bonensaus. 

* standaard saus.  

 

 

 



Chinese rijsttafel vanaf 2 personen    € 20.50 p.p. 
  Kippen- of tomatensoep, kroepoek 

 Mini loempia’s, koe loe kai 

  Babi pangang, foe yong hai 

  Chinese garnalen, tjap tjoy met kip  

 

 

Originele Chinese rijsttafel vanaf 2 personen  € 20.50 p.p. 
  Kippen- of tomatensoep, kroepoek 

  Mini loempia’s, Chinese garnalen 

  Kung pao kai (kipfilet in lichtpikante saus) 

 Tjah chew (Chinese babi pangang, zoet) 

  Tjap tjoy met kip, koe loe kai 

 

 

Indische rijsttafel vanaf 2 personen    € 20.50 p.p. 
  Kippen- of tomatensoep, kroepoek 

  Pisang goreng, saté 

  Daging roedjak, daging smoor 

  Koe loe kai, foe yong hai 

  Pinda’s, kokos en atjar 

 

 

Vegetarische rijsttafel vanaf 2 personen    € 20.50 p.p. 
  Tomaten- of haaienvinnensoep 

  Tsing tao mini loempia’s 

  Tjap tjoy, hon siao tofu 

  Foe yong hai, cassave kroepoek 

 

 

 

Rijsttafels worden geserveerd met witte rijst, nasi of bami per persoon (mihoen € 2.80 extra). 



Rijsttafel Canton vanaf 2 personen    € 29.50 p.p. 
  Canton soep 

  Gepaneerde garnalen 

  Yau ku kai (kipfilet met cashewnoten) 

  Koe loe kai (gepaneerde kipbolletjes) 

  Pao loe niu rou (runderhaas met ananas) 

  Tjin ha (garnalen in pikante saus) 

 

 

Rijsttafel Shanghai vanaf 2 personen    € 29.50 p.p. 
  Shanghai soep 

  Gepaneerde garnalen 

 Runderhaas in pikante saus, koe loe kai 

  Kung pao yuk (varken met lichtpikante saus) 

  Tong ku kai (kip met Chinese champignons) 

 

 

Rijsttafel Szechuan vanaf 2 personen    € 29.50 p.p. 
  Szechuan soep 

 Mini loempia’s, gepaneerde garnalen 

  Kung pao kai (kipfilet lichtpikante saus) 

  Eend met balisaus 

  Chaio yeng ha (garnalen in pikante saus) 

  

 

Verrassing rijsttafel “Hui Mao” vanaf 2 personen  € 32.50 p.p.   

  Soep van het huis 

 Een door ons samengesteld hoofdgerecht met uw keuze 

 uit kipfilet, runderhaas, varkenshaas, eend of garnalen. (3 keuzes) 

 Koffie, thee of ijs 

 

 

Rijsttafels worden geserveerd met witte rijst, nasi of bami per persoon (mihoen € 2.80 extra). 


