
starters 
 
MANDJE BROOD    4,25 
met huisgemaakte kruidenboter 

 
TOMATENSOEP met kip   5,75 
onze heerlijke huisgemaakt soep 

 
CHINESE LOEMPIA’S 2 stuks   4,50 
gevuld met vlees & groentes 

 
MINI LOEMPIA’S 6 stuks    4,25 
vegetarisch 

 
PANGSIT 5 stuks   5,50 
knapperige deeg gevuld met kip en zoetzure saus 

 
KIP GOCHUJANG     6,75 
krokante kip met chilipasta & chilisaus 

 
DYNMITE LOEMPIA’S (pittig) 2 stuks  5,25 
onze heerlijke chinese loempia met een hele chilipeper erin 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
ZALM TATAKI    12,50 
licht geschroeide zalmplakjes met een dressing van citrus 

 
CARPACCIO   11,50 
met pesto, parmezaanse kaas en pitjes 

 
GYOZA 5 stuks   6,25 
vleespasteitjes met sojadip 

 
PADDESTOELENSALADE   8,25 
met sesamdressing en kaasbitterbal 

 
PADDESTOELEN MET MISOBOTER   5,25 
miso een veelzijdige smaakmaker op basis van sojabonen 

 
MINI BAO 4 stuks   5,75 
Gestoomd met chilisaus 

 
 
 
 



kids 
 
 

KINDERTOMATENSOEP met kip    3,75 
 

FRIKADEL met friet    6,25 
appelmoes en mayonaise 

 
KIPNUGGETS met friet    6,25 
appelmoes en mayonaise 

 
CORNDOG met friet    6,25 
worst en kaas met zoet beslag, ketchup, appelmoest en 
mayo 

 
PANNEKOEKJES   7,50 
3 mini pannekoekjes met poedersuiker 

 
 
 
 
 

 
 



hoofdgerecht 
 

SCHNITZEL MULDERSHUUS met friet   16,50 
met spekjes, champignons , uien en warme groentes 
 extra met champignonsaus       +3,50 
 extra met jägersaus   +3,50 
 extra met zigeunersaus   +3,50 

 
VARKENSHAASSATÉ met friet    16,50 
met pindasaus, kroepoek en acar 

  
OSSEHAAS TERIYAKISAUS met rijst    20,50 
ossehaaspuntjes met huisgemaakte teriyakisaus 

 
HERTENSTOOF met aardappel    21,50 
stoof met chocolade, paddestoelen en winterse groentes   

 
SPARERIB met friet    16,95 
met huisgemaakte marinade en spitskoolsalade 

 
ZALMFILET TERIYAKI met rijst   20,50 
huidgebakken zalmfilet met huisgemaakte teriyakisaus 
 
BANGKOK KIP EN GARNAAL   23,50 
kippendij en garnalen in een pittige Thaise curry 

 
KATSU CURRY met rijst    18,75 
Japanse kipschnitzel met een pittige curry en tonkatsusaus 



 
GADO GADO  met rijst    16,00 
Indonesische vegetarische klassieker op onze wijze 

 
AYAM GEPREK met rijst    17,95 
krokante geplette kip met sambal en acar  
 
TIPAN VEGGIE met rijst    17,95 
met een licht pittige saus geserveerd op een gietijzeren bord 

 
TIPAN KIPFILET met rijst    18,75 
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 

 
 
 

TIP! OP ONS KRIJTBORD HEBBEN WE 
ONZE DAGSPECIAL STAAN OP=OP 

 
 
 
 



Desserts 
 

Coffee Muldershuus   8,75 
koffie met allerlei lekkers en Baileys 

 

SCROPPINO   7,25 
cocktail van prosecco, limoncello en citroensorbetijs 

 

Kinderijsje smurfendip/ smarties of spekjes   3,75 
 

SPECIAL COFFEE (met toef slagroom)   6,95 
Whiskey/ Cointreau/ Liquor 43/ TiaMaria/ Amaretto 

 

COUPE IJSKOFFIE   6,75 
 

 
BAO SESAM KARAMELSAUS   6,75 
Een warme bao-bun gevuld met vanilleijs afgetopt met sesam karamelsaus, 
slagroom en kinako (geroosterd sojabonenmeel )   
Nergens anders te verkrijgen!                                                TIP!!! 
 
 
COUPE CHURROS      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 


