
 

TEK PAN   (gerechten op ijzeren plaat) 

 
31b.   Eendenfilet in mosterdsaus           20,00 € 
109. Kikkerbilletjes met chinese tomatensaus          20,00 € 
112. Filet pur in peking  saus            30,00 € 
113. Lamsvlees met groenten                      20,00 € 
117a. Gevulde kippenvleugels in pekingsaus         19,00 € 
121. Gemengd vlees op cantonese wijze          20,00 € 
121a. Gemengd vlees in pindasaus           20,00 € 
122. Har (Scampi met looksaus )            20,00 € 
123.   Keup chup har (scampi met chinese tomatensaus)       20,00 € 
125. Zeevruchten“SWATOW”(Scampi, inktvis, vis)                                  21,00 € 
126.   “SWATOW” gemengd (vlees en vis)          21,00 € 

 

  
 
        

SPECIALITEITEN 
 
 
101.   Kreeftenstaarten op Cantonese wijze         34,00 € 
102. Kreeftenstaarten op Thaise wijze (pikant)               34,00 € 
103. Kreeftenstaarten in currysaus              34,00 € 
104. Inktvis in currysaus            17,00 € 
105. Inktvis op cantonese wijze                     17,00 € 
107. Kikkerbilletjes met look en champignons         19,00 € 
108. Kikkerbilletjes met groenten                     19,00 € 
111. Babipangang (geroosterd varkensvlees in hoi sin saus)                  17,00 € 
114. Lamskotelet in currysaus           21,00 € 
115. Lamskotelet met groenten                     21,00 € 
116. Lamskotelet met look en champignons         21,00 € 
117.   Gevulde kippenvleugel met chilisaus                17,00 € 
118. Mihoen met scampi            20,00 € 
119. Mihoen Singapore (garnalen, varkensvlees, kip)        18,00 € 
120. Mihoen met kip             16,00 € 
110.   Mihoen met rund                                                                                     18,00 € 
127. Gewokte zeevruchten met groenten          20,00 € 
 (diverse zeevruchten met groenten)        
128. Taw Fu Pow (Chinees soyadeeg, inktvis, rundvlees, kip, garnalen)      19,00 € 



 
 
 

DAGMENU 
18,00 € 

 
 

(maandag tot vrijdag van 12.00 uur tot 13.30 uur) 
 
 
 
 
 

1. SOEP OF VOORGERECHT NAAR KEUZE: 
 

tomatensoep 
kippensoep met champignons 
haaievinnensoep 
loempia met kip 
kleine loempia speciaal 
gefrituurde Wan Tan 
 
 
 

2. HOOFDGERECHTEN NAAR KEUZE: 
 

kipfilet met ananas in zoetzure saus 
nasi met kip 
chop choy met kip 
kippenblokjes in currysaus 
gefrituurde kippenblokjes met zoetzure saus 
bami met kip 
 
 
 

3. DESSERT: 
 

ijs of koffie 
 

 



MENU A (VOOR 1 pers.) – 24,00 € 
tomatensoep 

--- 
loempia met kip 

--- 
gerecht naar keuze uit nrs 

 16,20, 23, 24, 26, 36, 43, 50 
--- 

koffie 

 
 

MENU B (VOOR 1 pers.) - 26,00 € 
Swatowsoep 

--- 
kleine loempia speciaal 

--- 
gefrituurde kippenblokjes in zoetzure saus 

Scampi met look en champignons 
chop choy met kip 

gebakken rijst 

 
 

 

RIJSTTAFEL  (min 2 pers.)  
27,00 € / pers. 

 
varkenssaté 

toast met garnalen 
--- 

gefrituurde kipppenblokjes 
Scampi met diverse groenten 

rundvlees in currysaus 
kipfilet met ananas met vers fruit in zoetzure saus 

chop choy met kip 
varkensribben 
gebakken rijst 

 
 
 
 



RIJSTTAFEL “SWATOW” (min 2 pers.) 
31,00 € / pers. 

 
Swatow soep 

--- 
Scampi met look en champignons 

--- 
gefrituurde kippenblokjes 

rundvlees op Cantonese wijze 
gevulde kipvleugel 

babipangang 
chop choy met kip 

varkensribben 
gebakken rijst 

 
 
 
 
 
 

MENU VOOR FAMILIE (min 3 personen) 
                                          28,00 € / pers. 

 
tomatensoep 

--- 
kleine loempia 

--- 
gefrituurde scampi met zoetzure saus 

eendenfilet in hoi sin saus 
rundvlees op Cantonese wijze 

chop choy met kip 
gebakken rijst 

 
vanaf 4 personen + varkensribben 

vanaf 5 personen + gemengd vlees in pindasaus 
vanaf 6 personen + inktvis in currysaus 

 

 
 

 



SOEPEN 
 

1. Tomatensoep              5,00 € 
2. Kippenleversoep              5,00 € 
3. Kippensoep met champignons            5,00 € 
4. Kippensoep met bamboe            5,00 € 
5. Kippensoep met Chinese champignons          6,00 € 
6. Haaievinnensoep met krab            6,00 € 
7. “SWATOW” soep (pikant)                       6,50 € 
7a. Wan Tan soep (chinese ravioli)           6,50 € 
             
 
 

VOORGERECHTEN 
 

      8.     Loempia met kip (2 stuks)            5,50 € 
8a.   Loempia vegetarisch (2 stuks)           5,50 € 
9.    Loempia met krab (2 stuks)            6,50 € 
11.   Kroepoek                                                                                                 3,00 € 
12.   Chinees voorgerecht (varkenssaté, loempia)          7,50 € 
13.    Saté van kip (2 stuks)                                 7,50 € 
14.    Saté van varkensvlees (2 stuks)                     7,50 € 
V1.   Kikkerbilletjes met look en champignons        10,00 € 
V2.   Varkensribben (6 stuks )            8,50 € 
V3.   Toast met garnalen (3 stuks)            8,00 € 
V6.   Gebakken Scampi met look en champignons       10,00 € 
V7.   Kleine loempia speciaal (6 stuks)            8,50 € 
V8.   Kleine loempia met currysmaak (6 stuks)           8,50 € 
V8a. Kleine loempia gemengd (6 stuks)            8,50 € 
V9.   Gestoomde Chinese Har Kau (garnalen)           8,50 € 
V10. Gestoomde Chinese Siu Mai (varken of kip of runds)          8,00 € 
V11. Gevulde kippenvleugel met zoetzure saus         8,50 € 
V15. Gestoomde Dim Sum vijf soorten           8,50 € 
V16. Gefrituurde Wan Tan met zoetzure saus          8,50 € 
 
 
 
 
 



KIPSCHOTELS 
 
15.     Kippenblokjes met Chinese champignons       16,00 € 
16.     Kippenblokjes met diverse groenten        14,00 € 
17.     Kippenblokjes op Cantonese wijze (zwarte bonensaus)       15,00 € 
18.     Kippenblokjes in hoi sin saus         14,00 € 
18a.  Kippenblokjes in oestersaus          14,00 € 
19.     Kippenblokjes met cashewnoten         16,00 € 
20.     Kippenblokjes in currysaus          14,00 € 
21.     Kippenblokjes in tomatensaus         15,00 € 
22.     Kippensteak met champignons         18,00 € 
23.     Kipfilet met ananas en vers fruit in zoetzure saus      14,00 € 
23a.  Kippenblokjes met ananas en groenten        15,00 € 
24.     Gefrituurde kippenblokjes met zoetzure saus       14,00 € 
25.     Kippensteak met vers fruit in zoetzure saus       18,00 € 
26.     Halve kip met currysaus          14,00 € 
27.     Kip op drie wijzen (vanaf 2 personen) 

    (kip met ananas, chop choy met kip, kip op Cantonese wijze)      41,00 € 
28.     Mankay (gebraden kip zonder been met look en groenten)      17,00 € 
28a.  Mankay in hoi sin saus          17,00 € 
28b.  Kippenblokjes op Thaise wijze (pikant)        15,00 € 
29.     Kippenlever in currysaus          14,00 € 
30.     Kippenlever met look en champignons        14,00 € 
30a.  Kippenlever met diverse groenten         14,00 € 
 
 
 

EENDSCHOTELS 
 
31a.  Eendenfilet met diverse groenten        19,00 € 
31b.  Eendenfilet in mosterdsaus         20,00 € 
31c.  Eendenfilet in hoi sin saus         19,00 € 
31d.  Eendenfilet met vers fruit in zoetzure saus      19,00 € 
31e.  Eendenfilet met sinaasappel in Grand Marnier saus     22,00 € 
31.     Eendenfilet op drie wijzen (vanaf 2 personen) 

    (met diverse groenten, zoetzure saus, mosterdsaus)      55,00 € 
 
 

 



 
OMELETTEN 

 

32.    Omelet “Swatow”           17,00 € 
33.    Omelet met roze garnalen          17,00 € 
34.    Omelet met Scampi             19,00 € 
35.    Omelet met kip           14,00 € 

 

NOEDELS 
 

36.    Bami goreng met kip           14,00 € 
36a.  Bami goreng “Swatow” (kip, rund, varken, roze garnaal)      16,50 € 
37.    Bami goreng met varkensvlees         14,00 € 
38.    Bami goreng met rundvlees         16,00 € 
39.    Bami goreng speciaal (kip, kwart gebakken kip, spiegelei)       17,00 € 
40.    Bami goreng met Scampi           19,00 € 
41.    Bami goreng met roze garnalen         17,00 € 
 

 

GEBAKKEN RIJST 
 

43.    Nasi goreng met kip           14,00 € 
43a.  Nasi goreng “Swatow” (kip, rund, varken, roze garnaal)      16,50 € 
44.    Nasi goreng met varkensvlees         14,00 € 
45.    Nasi goreng met rundvlees          16,00 € 
46.    Nasi goreng speciaal (kip, kwart gebakken kip, spiegelei)       17,00 € 
47.    Nasi goreng met Scampi          19,00 € 
48.    Nasi goreng met roze garnalen         17,00 € 
 

 

 

SOYASCHEUTEN 
 

50.    Chop choy met kip           14,00 € 
50a.  Chop choy “Swatow” (kip, rund, varken, roze garnaal)        16,50 € 
51.    Chop choy met varkensvlees         14,00 € 
52.    Chop choy met rundvlees          16,00 € 
54.    Chop choy speciaal (kip, kwart gebakken kip)       17,00 € 
55.    Chop choy met Scampi          19,00 € 
56.    Chop choy met roze garnalen         17,00 € 
 
 



RUNDSCHOTELS 
 
           57.    Rundvlees in currysaus          16,00 € 
 58.    Rundvlees in tomatensaus         17,00 € 
           59.    Filet pur met champignons         29,00 € 
           59a.  Rundvlees op Cantonese wijze (zwarte bonensaus)          17,00 € 
           59b.  Rundvlees met ananas in zoetzure saus       17,00 € 
           59c.  Rundvlees op Thaise wijze (pikant)        17,00 € 
           60.    Rundvlees met diverse groenten        16,00 € 
 
 

VARKENSSCHOTELS 
       
           61.    Varkensribben met honing en look        17,00 € 
           61a.  Varkensribben in Peking saus         17,00 € 
           61c.  Varkensribben in looksaus         17,00 € 
           63.    Varkensvlees in currysaus         14,00 € 
           63a.  Varkensvlees op Cantonese wijze (zwarte bonensaus)     15,00 € 
           63b.  Varkensvlees op Thaise wijze (pikant)        15,00 € 
           64.    Varkensvlees in tomatensaus         15,00 € 
           64a.  Varkensvlees met diverse groenten        14,00 € 
            
 
 

VEGETARISCHE SCHOTELS 
 
           Nasi                    10,00 € 

Bami                10,00 € 
Chop Choy            10,00 € 

           Mihoen            12,00 € 
           Gewokte diverse groenten         10,00 € 
 
 

SUPPLEMENTEN 
 
           Currysaus – zoetzure saus            2,50 € 
           Nasi goreng – bami goreng – chop choy (ipv rijst/frieten)                  3,50 € 
           Rijst – frieten              2,50 € 



VISSCHOTELS 
 
 

SCAMPI’S 
 
 
           66.    Scampi met diverse groenten         19,00 € 
           66a.  Scampi met ananas en groenten        20,00 € 
           67.    Gefrituurde Scampi met zoetzure saus       19,00 € 
           68.    Scampi in currysaus          19,00 € 
           69.    Scampi in tomatensaus          20,00 € 
           70.    Scampi op drie wijzen (vanaf 2 personen)       
                     (diverse groenten, looksaus, gebakken met zoetzure saus)               55,00 € 
           71.    Scampi op Cantonese wijze (zwarte bonensaus)      20,00 € 
           72.    Scampi met look en champignons        19,00 € 
           77.    Scampi op Thaise wijze (pikant)         20,00 € 
 
 
 

VIS 
 
           78.    Visfilet met diverse groenten         18,50 € 
           79.    Gepaneerde visfilet in zoetzure saus        18,50 € 
         
 
 
 

ZALM 
 
           82.    Gebakken zalm op Cantonese wijze (zwarte bonensaus)     20,00 € 
           83.    Gebakken zalm met speciale tomatensaus       20,00 € 

 
 

 
 


