Kantonese gerechten
(met nasi bami of witte rijst m.u.v nr 15,16,17&18)
1. Sam sie kai
€ 15,50
(kipfilet met Chinese champignons, bamboe en taugé)
2. Gon bao kai ting
€ 15,00
(kipfilet met cashewnoten en groenten)
3. Sam sie ngau yuk
€ 19,00
(biefstuk met Chinese champignons, bamboe en taugé)
4. Sie chuw ngau yuk
€ 18,00
(biefstuk met paprika en zwarte bonensaus)
5. Hak chuw ngau yuk
€ 18,00
(biefstuk met zwarte peper)
6. Gon bao ha ting
€ 19,00
(garnalen met cashewnoten en groenten
7. Wui wo yuk
€ 14,50
(pikante vleesschotel)
8. Gon bao yuk ting
€ 15,00
(varkenshaas met cashewnoten en groenten)
9. Cha siu
€ 18,00
(Chinese babi pangang)
10. Steak ‘Wo Hing’
€ 16,50
(pikante schotel met biefstuk en kipfilet)
11. Garnalen met pikante saus
€ 19,00
12. San tjoi pai kwart
€ 16,00
(gebakken varkensvlees in zoetzure saus)
13. Gebakken garnalen (10 stuks)
€ 19,00
14. Hak chuw kai
€ 16,50
(kipfilet met zwarte peper)
15. Ha chung mien
€ 18,00
(Chinese bami met garnalen en groenten)
16. Ngau chung mien
€ 17,00
(Chinese bami met biefstuk en groenten)
17. Chung mien ‘Wo Hing’
€ 14,50
Chinese bami met kipfilet, varkensvlees en groenten)
18. Kai of yuk chung mien
€ 14,00
(Chinese bami met kipfilet of varkensvlees en groenten)
19. Wui wo kai
€ 15,00
(pikante kipschotel)

Nasi of bami compleet gerechten
20. Nasi of bami ‘Wo Hing’
(nasi of bami goreng met saté, babi pangang,
kip met kerriesaus en tjap tjoy)
21. Foe da fang of ming
(nasi of bami goreng met foe yong hai, babi
pangang en sate)

€ 23,00

€ 15,50

22. Ko da fang of ming
€ 15,50
(nasi of bami goreng met koe lo yuk, babi
pangang en saté)
23. Tjap da fang of ming
€ 15,50
(nasi of bami goreng met tjap tjoy, babi
panang en saté)
24. Kai da fang of ming
€ 15,50
(nasi of bami goreng met kip met champignons,
babi pangang en saté)
25. Hong yuk fang of ming
€ 16,00
nasi of bami goreng met rood rundvlees,
babi pangang en saté
A. Tjap foe da fang of ming
€ 15,50
(nasi of bami goreng met tjap tjoy, foe yong hai en sate)
B. Wui wo da fang of ming
€ 17,00
(nasi of bami goreng met wui wo yuk, babi pangang en sate)
C. Ha da fang of ming
€ 17,00
(nasi of bami goreng met geb. garnalen, babi pangang en saté)
D. Foh nam da fang of ming
€ 17,00
(nasi of bami goreng met geroosterd speenvarken,
babi pangang en saté)

Soepen
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Kippensoep
Tomatensoep
Haaivinnensoep
Champignonsoep
Zure pikante soep
Groentesoep

€
€
€
€
€
€

3,70
3,70
3,70
4,50
7,50
5,00

Voorgerechten
32. Kroepoek
€
33. Loempia
€
34. Loempia pangang
€
(Loempia met 1 stokje saté en babi pangang)
35. Loempia ‘Wo Hing’
€
(Loempia met 1 stokje saté en rundvlees in tomatensaus)
36. Mini loempia (3 stuks)
€
37. Pangsit goreng (4 stuks)
€
38. Pisang goreng (6 stuks)
€
39. Vegatarische mini loempia (6 stuks)
€
40. Saté (4 stokjes)
€

3,00
5,20
8,90

42. Zoetzuur atjar
43. Kippenpoot (met of zonder saus)
44. Halve kip (met of zonder saus)
45. Satésaus

2,60
3,00
5,00
3,00

(i.p.v. nasi of bami
met mihoen of Chinese bami €4,00 extra)
Typefouten onder voorbehoud

€
€
€
€

8,90
4,50
3,20
3,50
3,20
6,00

46. Zoetzure saus
47. Witte rijst
48a. Kerrie Kok (6 stuks)
48b. Gebakken garnalen (5 stuks)
48c. Koe lo yuk (6 stuks)

€
€
€
€
€

3,00
4,00
3,20
9,50
6,00

Nasi gerechten
49. Nasi goreng gewoon
50. Nasi goreng speciaal (1/4 kip en 1 stokje saté)
51. Nasi goreng met saté (4 stokjes)
52. Nasi goreng met kip
53. Nasi goreng met garnalen
54. Nasi goreng met biefstuk
55. Nasi goreng Yong Chow
(ei, garnalen en cha siu)
57. Nasi goreng Singapore
58. Nasi goreng met varkensvlees

€ 6,00
€ 9,60
€ 11,50
€ 12,00
€ 18,00
€ 17,00
€ 14,50
€ 14,50
€ 12,00

Bami gerechten
59. Bami goreng gewoon
60. Bami goreng speciaal (1/4 kip en 1 stokje saté)
61. Bami goreng met saté (4 stokjes)
62. Bami goreng met varkensvlees
63. Bami goreng met kip
64. Bami goreng met garnalen
65. Bami goreng met biefstuk
66. Bami goreng Singapore

€ 6,00
€ 9,60
€ 11,50
€ 12,00
€ 12,00
€ 18,00
€ 17,00
€ 14,50

Mi fang gerechten
68. Mihoen goreng met varkensvlees
69. Mihoen goreng met kip
70. Mihoen goreng met garnalen
71. Mihoen goreng met biefstuk
72. Mihoen goreng Singapore
(met kerrie, garnalen en cha siu)
74. Mihoen goreng speciaal
(met kip, varkensvlees, garnalen, groenten en saté)

€ 12,00
€ 12,00
€ 18,00
€ 17,00
€ 14,50
€ 14,50

Eiergerechten
(met nasi, bami of witte rijst)

75. Foe yong hai met varkensvlees
76. Foe yong hai met kip
77. Foe yong hai met garnalen
78. Foe yong hai speciaal

€ 11,00
€ 11,00
€ 18,50
€ 12,00

Groentegerechten
(met nasi, bami of witte rijst)

79. Tjap tjoy met varkensvlees
80. Tjap tjoy met kip
81. Tjap tjoy met biefstuk
82. Tjap tjoy ‘Wo Hing’
(met garnalen, kip, varkensvlees en groenten)
83. Tjap tjoy met garnalen

€ 10,50
€ 10,50
€ 17,00
€ 13,50
€ 18,00

Vleesgerechten
(met nasi, bami of witte rijst)

84. Babi pangang ‘Wo Hing’
(babi pangang, geb. kip en saté)
85. Babi pangang
86. Babi pangang met roedjaksaus
87. Babi pangang met ketjapsaus
88. Babi pangang met kerriesaus
89. Babi pangang met ananas
90. Babi pangang met satésaus
91. Foh nam (geroosterd speenvarken)
92. Vlees met champignons
93. Vlees met kerrie
94. Vlees met pikante saus
95. Vlees met ananas
96. Chau yuk pien (geroosterd vlees met hoisin saus)
97. Vlees met paprika
98. Vlees met roedjaksaus
99. Koe lo yuk (15 stuks)
100. Babi ketjap

€ 16,00

Kipgerechten

Biefstuk gerechten
(met nasi, bami of witte rijst)

€ 17,00
€ 17,00
€ 17,00
€ 17,00
€ 17,00

Indische gerechten
119. Nasi rames speciaal
121. Bami rames special
122. Gado gado
124. Wo Hing kai (kipfilet met chilisaus)
125 Daging roedjak

Chinees Indisch restaurant
Wo Hing

€ 13,50
€ 13,50
€ 9,70
€ 15,50
€ 19,50

Chinees-Indische rijsttafel
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 16,00
€ 13,30
€ 13,30
€ 13,30
€ 13,30
€ 19,00
€ 13,30
€ 13,30
€ 14,00
€ 15,00

(met nasi, bami of witte rijst)

101. Kipfilet met champignons
102. Kipfilet met kerrie
103. Kipfilet met paprika
104. Kipfilet met roedjaksaus
105. Kipfilet met pikante saus
106. Lychee kai
107. Kipfilet met ananas
108. Kipfilet met sambal (heel scherp)
111. Ajam pangang
112. Koe lo kai (15 stuks)

113. Biefstuk met paprika
114. Biefstuk met champignons
115. Biefstuk met kerriesaus
116. Biefstuk met pikante saus
117. Biefstuk met roedjaksaus

€ 13,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 18,50
€ 13,00
€ 13,00
€ 13,50
€ 13,50

126. Voor 4 personen
€ 67,00
(tomatensoep, babi pangang, tjap tjoy, foe yong hai,
saté, geb. garnalen, gado gado, ei, babi ketjap, daging
smoor, daging roedjak, koe lo yuk, pisang goreng en kroepoek)

Indische rijsttafel
127. Voor 2 personen
€ 34,00
(rundvlees met kerrie, rundvlees met sambal,4 st. saté,
1/2 kip, babi ketjap, gado gado, ei, pisang goreng, ananas
goreng, kroepoek)
128. Voor 1 persoon
(rundvlees met kerrie, rundblees met sambal,
gado gado, ei, saté, 1/4 kip)

€ 19,50

Chinese rijsttafel
129. Voor 2 personen
€ 34,00
(tomatensoep, mini loempia, tjap tjoy, foe yong hai,
babi pangang, koe lo yuk, geb. garnalen, saté en kroepoek)
Deze gerechten zijn op verzoek vegetarisch
en/of zoutarm verkrijgbaar
137. Tjap tjoy vegetarisch
138. Foe yong hai vegetarisch (met champignons)
139. Mihoen vegetarisch

€ 9,20
€ 9,20
€ 9,20

Speciaal afhaalmenu
140. Voor 2 personen
(tomatensoep, koe lo yuk, babi pangang,
gon bao yuk, foe yong hai, saté en geb. ananas)

(i.p.v. nasi of bami
met mihoen of Chinese bami €4,00 extra)
Typefouten onder voorbehoud

€ 24,00

Oosterdiep W.Z. 17
7881 GK Emmercompacuum
Tel.:0591-352411 voor
caterings en afhalen
www.restaurantwohing.nl
Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Feestdagen

van 16:00 tot 20:00 uur
Gesloten(m.u.v. feestdagen)
van 16:00 tot 20:00 uur
van 16:00 tot 20:00 uur
van 16:00 tot 20:00 uur
van 16:00 tot 20:00 uur
van 12:00 tot 20:00 uur
van 12:00 tot 20:00 uur

