
 Capital 88 

Voedingsallergie of intolerantie? Vraag naar onze allergenenlijst @Capital.88 

 Soepen 

1 Chop Shoy soep  €5,00 

2 Tomatensoep  €5,00 

3 Oosterse vissoep  €11,00 

4 Tom Yam Kung  €8,00 
citronella, coco's, pepers, rijstnoedels, scampi fijngesneden groenten en mie 

5 Wan Tan soep  €7,00 

8 Haaienvinnensoep  €6,00 
bamboo, kip en ei 

9 Maïssoep met krab  €7,00 

10 Zuur-pikante bamboesoep  €7,00 

 

 Voorgerechten   

11 Loempia met kip  €7,00 

11A Lenterollen  €7,00 
 3 st. mini loempia's met varkensgehakt 

11B Garnaal loempia's  €9,00 
4 stuks 

11V Vegetarische loempia's  €7,00 
 3 stuks 

14 Kippensaté met pittige currysaus €8,00 

16 Dim Sum varkensvlees  €8,00 

16A Dim Sum garnalen  €8,00 

16B Dim Sum rundsvlees  €8,00 

16C Dim Sum assortiment  €8,00 
varken, runds, garnalen en Chinese ravioli 

17 Voorgerecht "Capital"  €12,00 
2 mini kiploempia's, saté, garnalentoast 

18 Garnalentoast  €11,00 

18A Gebakken kikkerbilletjes in boter en look €12,00 

19 Gepaneerde scampi fritti  €8,00 

20 Gebakken Chinese scampi's in boter en look €12,00 
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 Gevogelte 

21 Chop Shoy speciaal  €15,00 
 roze garnaaltjes, kip en varkensreepjes 

22 Gelakte Peking eend  €25,00 

23 Gelakte Kantonese eend  €24,00 

24 Eendenfilet met Morilles en saké €28,00 

25 Eendenfilet met Special Move saus, basilicum en lotuswortel €23,00 
Special Move: kruidig & pittige saus  

26 Eendenfilet met mango  €23,00 

27 Eend met pikante saus  €18,00 
 zoet en zacht pikant 

28 Eend met ananas in zoetzure saus €18,00 

28A Eend met sinaasappel  €18,00 

29 Eend met Shiitake  €19,00 
Chinese oesterzwam met diverse groenten 

30 Kippenblokjesbeignets met zoetzure saus €15,00 

31 Kippenfiletjes met Chop Shoy  €15,00 

32 Kippenfiletjes met gember en sjalotjes €16,00 

33 Kippenfiletjes met Shiitake  €16,00 

34 Kippenfiletjes met ananas in zoetzure saus €15,00 

36 Kippenfiletjes met curry  €15,00 

37 Kippenfiletjes met pikante saus  €15,00 

38 Kippenfiletjes met mango  €15,00 

39 kippenfiletjes met Special Move saus €15,00 

39A Hoofdgerecht "Capital"  €20,00 
mix van kip, varkensvlees, inktvis, scampi's en diverse groenten in licht pikante saus 

39B Kippenfiletjes met pindasaus  €15,00 

39C Kippenfiletjes met Sichaun olie  €16,00 

39D Kung Pao kip  €16,50 
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 Varkensvleesgerechten 

41 Varkensblokjesbeignets in zoetzure saus €15,00 

42 Varkenslapjes met Chop Shoy  €16,00 

44 Varkenslapjes met Shiitake  €15,00 

45 Varkenslapjes met ananas in zoetzure saus €15,00 

47 Varkenslapjes met curry  €15,00 

48 Varkenslapjes met pikante saus  €15,00 

50 Varkensribben met zoetzure saus €15,00 

50A Varkensribben met Hoi Sin saus  €15,00 
gefermenteerde sojabonensaus 

50B Varkensribben met pikante saus €16,00 
zoet en zacht pikant 

50C Varkensribben met pindasaus  €16,00 

50D Varkensribben met Special Move saus €15,00 

51 Babi Pangang  €16,00 

52 Mapo Toufu  €17,00 
varkensgehakt met toufu en pikant 

53 Cha Siu gelakt met honing  €16,00 

    

 Rundsvleesgerechten   

54 Runderlapjes met Chop Shoy  €16,00 

56 Runderlapjes met Shiitake  €17,00 

57 Runderlapjes met ananas in zoetzure saus €16,00 

59 Runderlapjes met curry  €16,00 

60 Runderlapjes met pikante saus  €16,00 

62 Runderlapjes met "black bean" saus €16,00 

62A Runderlapjes met gember en sjalotjes €16,00 

62B Runderlapjes met Kung Pao stijl €16,00 

62C Runderlapjes met Special Move saus €16,00 

62D Runderlapjes met Morilles en saké €20,00 

62E Runderlapjes met Sichuan olie  €17,00 

62F Runderlapjes in XO  €19,00  
in olie gebakken St.-Jacobsvruchten, vlees en look 
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Nasigoreng  
Gebakken rijstschotels 

63 Nasigoreng speciaal  €15,00 
gegrilde varkensvlees, roze garnaaltjes en 2 kipfiletbeignets 

65 Nasigoreng met kip  €13,00 

67 Nasigoreng met zeevruchten met currykruiden €20,00 
 St.-Jacobsvruchten, scampi, inktvis 

68 Nasigoreng met black tiger scampi €19,00 

69 Nasigoreng met runderlapjes met currykruiden €15,00 

69A Nasigoreng "Capital"  €20,00 
scampi, kipfiletjes, varkensreepjes en diverse groenten in zachte saus over de nasi 

    

Bamigoreng 

Gebakken deegwaren 

70 Bami speciaal  €16,00 
gegrilde varkensvlees, roze garnaaltjes en 2 kipfiletbeignets  

71 Bami met kippenfiletjes  €14,00 

73 Bami met black tiger scampi  €19,00 

74 Bami met black tiger scampi in zwarte bonensaus €20,00 

75 Bami "Capital"  €20,00 
scampi, kipfiletjes, varkensreepjes en diverse groenten in zachte saus over de bami  

    

Gesudderd dikke eiernoedel  

76 Eiernoedel met varkensgehakt met Morilles en saké €20,00 

76A Eiernoedel met scampi en Vietnam saus met pijpajuintjes €20,00 

76B Eiernoedel met runds in Special Move saus met basilicum €18,00 

    

 Black tiger scampi  

77 Black tiger scampibeignets met zoetzure saus €19,00 

78 Black tiger scampi met Chop Shoy €19,00 

80 Black tiger scampi met Shiitake  €21,00 

81 Black tiger scampi met ananas in zoetzure saus €19,00 

83 Black tiger scampi met currysaus €19,00 

84 Black tiger scampi met pikante saus €19,00 
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86 Black tiger scampi met black bean saus €20,00 

86A Black tiger scampi in boter en look €20,00 

86B Black tiger gember en sjalotjes  €20,00 

86C Black tiger scampi Kung Pao stijl €21,00 

86D Black tiger scampi Vietnam saus met pijpajuintjes €20,00 

86E Black tiger scampi met peper en zout €23,00 
droog gewokt en ongepeld 

86F Black tiger scampi met Sichuan olie €20,00 

86G Black tiger scampi in XO  €21,00 

    

Vis   

87 kabeljauwbeignets met zoetzure saus €17,00 

87B kabeljauwbeignets met gember en sjalotjes €17,00 

88 gestoomde Dorade Royal in gember en sojasaus €23,00 

89 gestoomde hele zeebaars in gember en sojasaus €27,00 

   

 Kikkerbilletjes   

90 Gebakken kikkerbilletjes in boter en look €18,00 

    

Tie Pan 

Gerechten op een heet pannetje  

97 Tie Pan kippensaté  €16,00 

98 Tie Pan runderlapjes  €16,00 

99 Tie Pan black tiger scampi gevuld met varkensgehakt €22,00 

100 Tie Pan black tiger scampi met pikante saus €21,00 

101 Tie Pan "Capital"  €22,00 
 scampi, inktvis, kip en varkenslapjes met diverse groenten 

102 Tie Pan inktvis met "black bean" saus €16,00 
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 Inktvis   

111 Inktvis met pikante saus  €16,00 

112 Inktvis met curry  €16,00 

113 Inktvis met "black bean" saus  €16,00 

114 Inktvis met oestersaus  €16,00 

115 Inktvis met volvaire kampernoelies €17,00 

116 Gepaneerde inktvis met peper en zout €17,00 

    

 Vegetarische schotels  

117 Pompoen & aubergine met black bean saus €17,00 

118 Artisjok met pompoen  €18,00 

119 Toufu gestoofd met groenten in hutsepot €16,00 

120 Boeddhistische groenteschotel  €15,00 
 gedroogde zwammen, toufu, Chinese kool en diverse groenten in een zacht sojasausje  

121 Gebakken bami met groenten  €13,00 

122 Bami "Capital" vegetarisch  €15,00 

123 Sojaschotel met diverse groentjes €12,00 

124 Chinese groenteschotel volgens marktaanbod dagprijs 

125 Nasigoreng vegetarisch  €12,00 

126 Nasi "Capital" vegetarisch  €15,00 

127 Artisjok met toufu met Tom Yam Kung €18,00 
 enkel dit gerecht bevat garnaalbestanddelen & vissaus 
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 Menu A €45 p.p. Menu B €39,00 p.p. 
  Per 2 personen Vanaf 4 personen 

Maïssoep met krab  Chop Choy soep 

 ❈   ❈ 

Warme tapas  Scampi’s met boter en look 

 ❈   ❈ 

Scampi's in XO Tie pan eend 

Eendenfilet met mango Runderlapjes met gember en sjalot 

Runderlapjes met Kung Pao Kippenfiletjes in curry 

Rijst van het huis Kabeljauwhaasjes in zoetzure saus 

   Rijst van het huis 

 

Aziatisch menu €25,00. 

 Zuur-pikante bamboesoep   

 ❈   

 Scampi loempia's   

 ❈   

 Mapo toufu  

 

 Kindermenu €15,00 

 Groentesoep 

 OF 

 Tomatensoep 

 ❈ 

Kippenfiletjes met tomaten (De gerechten zijn met frietjes mogelijk) 

 OF 

Kippenfiletjes met ananas in zoetzure saus 

 OF 

Kippenfiletjes natuur met appelmoes 

 ❈ 

 Kinderijsje
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 Voordeelmenu €23,00 p.p. 

 Tomatensoep  

 ❈ 

 Lenterolletjes  

 OF 

 Loempia met kip 

 ❈ 

 Runderlapjes in pikante saus 

 OF 

 Varkensblokjesbeignets in zoetzure saus 

 OF 

 Chop Choy special 

 OF 

 Kippenfiletjes met diverse groenten 
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 Supplementen   

 Nasigoreng i.p.v. rijst  €3,00 

 Nasigoreng met groenten i.p.v. rijst €5,00 

Gebakken rijst van het huis i.p.v. rijst €6,00 
stukjes gegrilde varkensvlees, roze garnaaltjes, diverse groentjes 

 Bamigoreng i.p.v. rijst  €3,00 

 Bamigoreng met groenten i.p.v. rijst €5,00 

 Nasigoreng extra  €5,00 

 Bamigoreng extra  €5,00 

 Nasigoreng met groenten extra  €6,00 

 Bamigoreng met groenten extra €6,00 

 Extra rijst  €3,00 

 Extra frietjes  €3,00 

Sauzen  €3,00 

Zoetzuur, pikant, curry, oester, Tie pan, black bean, … 

 Supplementen worden aangerekend naargelang uw gevraagde aanpassingen 


