
Restaurant International

Wij heten u van harte welkom in Restaurant International. 
Al meer dan 30 jaar zijn wij gevestigd te Almelo en sindsdien 
staat kwaliteit hoog in het vaandel en dat zal altijd zo blijven.

Naast onze vaste menukaart kunnen wij in overleg met u ook 
een mooi gangenmenu naar uw wensen samenstellen.

 Graag bespreken wij dat met u aan tafel.

Wij wensen u een prettige en smaakvolle avond toe.



Hong Kong Menu 
3 gangen

Zalm in licht pikante saus

*****

Nestje gevuld met krokante ossenhaas

*****

Varkenshaas met cashewnoten en 

licht pikante maiskipfilet

€ 35,75 per persoon 

Minimaal 2 personen

Nan King Menu
3 gangen

Zeebaarsfilet met gepocheerd ei en 

wasabi-gember saus

*****

Gebakken lamshaas met zwarte pepersaus

*****

Ossenhaas in licht pikante kung pao saus 

en licht pikante maiskipfilet

€ 37,75 per persoon

Minimaal 2 personen



Peking Menu
4 gangen

Chinese king’s garnalen met pepers en uien 

*****

Op de huid gebakken roodbaarsfilet met yakitori saus

*****

Peking eend flensjes

*****

Ossenhaas in licht pikante kung pao saus en licht pikante maiskipfilet

€ 46,75 per persoon 

Minimaal 2 personen

Dragon Menu
3 gangen

Zeebaarsfilet met gepocheerd ei en wasabi-gember saus
*****

Kreeft met lente-uitjes in gembersaus
*****

Ossenhaas in licht pikante kung pao saus en licht pikante maiskipfilet

€ 48,75 per persoon 
Minimaal 2 personen



Shanghai Menu 
3 gangen

Chinese king’s garnalen met pepers en uien 

*****

Zeebaarsfilet met gepocheerd ei en wasabi-gember saus

*****

Ossenhaas in licht pikante kung pao saus en zwarte bonensaus

€ 39,75 per persoon 

Minimaal 2 personen

International Menu 
4 gangen

Chinese king’s garnalen met pepers en uien 

*****

Kabeljauwfilet met soja knoflooksaus

*****

Gebakken lamshaas met zwarte pepersaus

*****

Ossenhaas in licht pikante kung pao saus en zwarte bonensaus

€ 48,75 per persoon

Minimaal 2 personen



Soepen & voorgerechten
 1. Kippensoep   4,95 

 2. Tomatensoep 4,95 

 4. Sun la soep (zuur scherpe soep) 6,25 

 5. Wantang soep (flensjes gevuld met vlees) 6,25 

 6. Soep International (gebonden soep gevuld met kipfilet en garnalen)  6,75 

 10. Mini loempia’s    (2 stuks) 4,50 

 11. Mini loempia en kerry ko 4,75 

 12. Gebakken lamshaas met zwarte pepersaus 11,25 

 13. Dim Sum (Chinese gestoomde pasteitjes) 7,50 

 14. Eenden flensjes 10,75 

 15. Chinese king’s garnalen met pepers en uien   13,75 

 16. St-Jacobsschelpen op 2 manieren bereid  15,75  

 17. Mini garnalen loempia’s (4 stuks) 8,75 

 18. Zalmfilet in licht pikante saus  11,75 

 19. Nestje gevuld met krokante ossenhaas   11,50 

 20. Zeebaarsfilet met gepocheerd ei en wasabi-gembersaus  13,75  

 21. Droog gebakken ossenhaas met uien, peper en paprika  12,75 

 22. Kabeljauwfilet met soja ketjapsaus  12,75 

 25. Ossenhaas, binnen mals en buiten knapperig  14,75 

 26. Proeverij (minimaal 2 personen)  14,95 p.p. 

  Garnalen, mini loempia’s, lamshaas, Dim Sum en eendenflensjes 



Hoofdgerechten

 30. Ossenhaas in kerrie saus 26,75

 31. Ossenhaas in licht pikante kung pao saus 26,75

 32. Ossenhaas in licht pikante zwarte bonensaus 26,75

 33. Ossenhaas en garnalen in pikante Szechuan saus 26,75 

 34. Ossenhaas in een aardenwerk pot in yakitori saus 27,75 

 38. Lamshaas met cashewnoten in licht pikante Szechuan saus 27,75

 40. Kipfilet in pikante Szechuan saus 21,75

 41. Kipfilet in kerrie saus 21,75 

 42. Kipfilet met cashewnoten in licht pikante saus 21,75

 43. Kipfilet drooggebakken met uien, paprika en pepers 21,75

 44. Kipfilet in beslag met ananas, paprika in zoetzure saus 21,75

 45. Fijngesneden pikante maiskipfilet  22,75  

 46. Tjap Tjoy met kipfilet 18,25

 47. Foe Yong Hai met kipfilet  18,25 

 48. Babi pangang 21,75

 49. Babi ketjap (krokant varkensvlees in ketjapsaus) 21,75 

 50. Krokant gebakken spek met pikante tomatensaus 22,00 

 51. Varkenshaas met cashewnoten 22,00

 56. Pekingeend met pruimensaus 26,75
 

 61. Chinese king’s garnalen met pepers en uien 26,50 

 62. Chinese garnalen met cashewnoten in licht pikante saus 25,75 

 63. Chinese garnalen in licht pikante zwarte bonensaus 25,75 

 66. Kabeljauwfilet in beslag in licht pikante vruchtensaus 25,75 

 67. Kabeljauwfilet met noten en kerrie saus 25,75 

 69. Zalmfilet met zwarte bonensaus 23,50

 70. Kabeljauwfilet, St-Jacobsschelpen en garnalen in  28,75 

  een aardenwerken pot in yakitori saus 



 
 75. Kreeft in licht pikante zwarte bonensaus 49,50 
 76. Kreeft in pikante kung pao saus  49,50
 77. Kreeft met lente-uitjes in gembersaus 49,50

 90. Foe yong hai  15,50
 91. Taufu met groenten in pikante saus 16,50
 93. Mix van groenten in knoflooksaus 16,50

Vegetarisch Menu (3 gangen)

Gebakken groentenpasteitjes in sojasaus
*****

Taufu met een gepocheerd eien wasabi-gember saus
*****

Mix van groenten in knoflooksaus en tarwemeel met licht pikante kung pao saus

€ 30,75 per persoon

Rijsttafel (3 gangen)

Mini loempia en kerry ko
*****

Kip- of tomatensoep
*****

Babi pangang, foe yong hai, koe loe yoek, ajam ketjap, 
saté, rundvlees, tjap tjoy en pisang goreng

€ 30,75 per persoon
Minimaal 2 personen

Hoofdgerechten en plateaus worden geserveerd met witte rijst, nasi of bami.
Voor miefang of Cantonese nasi wordt een surplus 

berekend van € 2.00 per persoon.



Tie Pan gerechten

 80. Tie Pan ossenhaas in licht pikante zwarte bonensaus 28,75

 81. Tie Pan ossenhaas in beslag in pikante tomatensaus 28,75

 82. Tie Pan Chinese garnalen in licht pikante zwarte bonensaus 28,75

 83. Tie Pan Chinese garnalen in pikante tomatensaus 28,75 

 84. Tie Pan kipfilet, varkens- en ossenhaas in pikante saus 28,75

 85. Tie Pan Peking eend met ketjap saus 28,75

 86. Tie Pan kipfilet en garnalen in pikante Szechuan saus 28,75

 87. Tie Pan kipfilet in licht pikante zwarte bonensaus 23,75

 88. Tie Pan garnalen, kabeljauwfilet in licht pikante Szechuan saus 28,75

Plateau voor twee personen

 A Babi Pangang, tjap tjoy en  44,50 

  ossenhaas in pikante kung pao saus
  

 B  Babi Ketjap, foe yong hai en  44,50 

  ossenhaas in pikante kung pao saus

 C  Kabeljauwfilet in vruchtensaus, kipfilet met cashewnoten en  48,50 

  ossenhaas in pikante kung pao saus

Kindergerechten

   Patat met saté of kipfilet en gebakken banaan 8,50 

   Nasi of bami met saté en gebakken banaan 8,50 

   Nasi of bami met babi pangang en gebakken banaan 8,50 


