
starters 
 
 
MANDJE BROOD     4,25 
met huisgemaakte kruidenboter 
 
TOMATENSOEP met kip   5,75 
 
CHINESE LOEMPIA’S 2 stuks   4,25 
gevuld met vlees & groentes 
 
MINI LOEMPIA’S 6 stuks    4,25 
vegetarisch 
 
SASHIMI ZALM 5 stuks   6,75 
verse plakjes zalm met sojasaus &wasabi  
 
DIM SUM    7,25 
laat u verrassen door onze kleine hapjes 
 
KIP GOCHUJANG     6,75 
krokante kip met chilipasta & chilisaus 
 
GYOZA 5 stuks   6,25 
vleespasteitjes met sojadip 
 

 



 
KARAAGE   5,50 
 Japanse gefrituurde kip & chipotlemayonaise  
 
BEEF TATAKI     9,50 
Aziatische carpaccio met ponzudressing (citrus)  
 
VIETNAMESE LOEMPIA met kip & garnaal  5,75 
Cha Gio wordt gegeten met sla, munt & chilisaus als 
wrap  
 
YAKITORI SPIESJES 3 stuks   5,75 
spiesjes van kippendijen met teriyakisaus 
 
MIXED ROLL 3 stuks   8,75 
koud rijstvelloempia met kip, garnaal en beef  
 
TEMPURA GARNALEN 4 stuks   8,75 
met tempuradip 
 
CARPACCIO   9,50 
met pesto, parmezaanse kaas & pitjes 
 
CHEF’S KEUZE (min. 4 personen)  9,50 p.p. 
kun je niet kiezen, dan maken we een selectie van 
onze lekkerste voorgerechten  
 

 



hoofdgerecht 
 
 
SCHNITZEL MULDERSHUUS met friet   16,50 
met topping van spekjes, champignons en uien 
 
VARKENSHAASSATÉ met friet en sla    16,50 
met pindasaus en kroepoek 
 
SLIBTONGETJES met friet   22,95 
gebakken in roomboter 
 
TAGLIATELLE GARNALEN    18,95 
met tomaten-knoflook 
 
OSSEHAAS TERIYAKISAUS met rijst    20,50 
ossehaaspuntjes met groentes 
 
INDISCH STOOFPOTJE met rijst    18,50 
licht pikante stoof van sukade met groentes  
 
SPARERIB met friet en sla    16,95 
met huisgemaakte marinade 
 

 

 



 
ZALMFILET TERIYAKISAUS met rijst    18,95 
 
GEPANEERDE KIP ZOETZUUR met rijst 17,95 
 
KATSU CURRY met rijst    17,75 
Japanse schnitzel met een curry en tonkatsusaus 
 
GADO GADO  met rijst    16,00 
Indonesische vegetarische klassieker op onze wijze 
 
TIPAN TAUFU  met rijst    17,95 
met een licht pittige saus geserveerd op een 
gietijzeren bord 
 
TIPAN KIPFILET met rijst    17,95 
met een licht pittige saus geserveerd op een 
gietijzeren bord 
 
TIPAN OSSEHAAS met rijst   20,50 
met een licht pittige saus geserveerd op een 
gietijzeren bord 
 
TIPAN GARNALEN met rijst    22,50 
met een licht pittige saus geserveerd op een 
gietijzeren bord 
 



desserts 
Coffee Muldershuus   7,25 
koffie met allerlei lekkers en Baileys 
 

SCROPPINO   7,25 
cocktail van prosecco, limoncello en citroensorbetijs 
 

Kinderijsje (met keuze uit)   3,75 
smurfendip of smarties of spekjes 
 

SPECIAL COFFEE (met toef slagroom  ) 6,95 
keuze uit Whiskey, Cointreau, Liquor 43 en Amaretto  
 

COUPE IJSKOFFIE   6,75 
 

CHURROS MET BOL IJS      5 stuks   7,25 
met kaneelsuiker en chocosaus          3 stuks 5,75 
 

COUPE BOERENJONGENS    6,75 
met rum-rozijnen en advocaat                  klein 4,75  
 

COUPE DAME BLANCHE   6,25 
met warme chocoladesaus                          klein 4,25 
 

COUPE CHOCOLADE BROWNIE    7,25 
                                                                         klein 5,25 
 

COUPE WARME KERSEN   6,75 
                                                                        klein 4,75 


