
Beste Jade klant, 

 
Van harte welkom in ons restaurant die de deuren opende in het jaar 2000. 

Wij bieden u een verfijnde oosterse keuken, met verse kwaliteitsproducten. 

Heeft u vragen bij een gerecht, het samenstellen van uw menu,  

de keuze van de dranken of heeft u suggesties?  

Aarzel niet om ons een seintje te geven.  

Wij stellen uw mening en suggesties erg op prijs. 
 
Wij bieden ook de mogelijkheid om in samenspraak aangepaste menu’s aan 
groepstarief op te stellen. 
 
Indien u allergisch bent aan bepaalde voedingsproducten, gelieve ons 

dit duidelijk te melden, zodat we er zeker rekening mee kunnen houden. 

 

Om uw bezoek zo veilig en aangenaam mogelijk te maken, vragen wij u 

de volgende Covid-19 maatregelen te respecteren: 

- Voorlopig werken wij enkel op reservatie  

050 599 331 of www.jade-loppem.be 

- In geval van symptomen (koorts, hoesten, hoofdpijn…) of mogelijke 

besmetting, gelieve uw reservatie te annuleren. 

- Bij het binnenkomen is het verplicht om uw handen te desinfecteren. 

- Houdt 1,5meter afstand van het personeel en de andere klanten (met 

uitzondering van uw tafelgenoten). 

- Hoest of nies in uw elleboog of in een papieren zakdoek die u bij zich 

houdt. 

- Gelieve aan tafel vóór het toiletbezoek na te vragen of het toilet vrij is. 

- Onderstaande zaken mogen wij niet meer toestaan: 

o Wij mogen uw jassen niet meer aannemen, u kunt ze wel zelf 

aan de stoel hangen of in uw wagen laten. 

o Het is niet meer toegestaan om rond te lopen zowel voor  

volwassenen als voor kinderen (vb. gaan roken, iemand aan een 

andere tafel aanspreken, rondkijken in het restaurant…). 

 
Culinaire groeten, Ying & Chopin. 



 
Menu Restaurant  

 Soepen  

1 Soep van de chef   (ook vegetarisch mogelijk) € 7,00 
3 Wan Tan soep  € 7,00 

 

 Voorgerechten  
7 Loempia (ook vegetarisch mogelijk) € 9,00 
8 Gamba's van de chef (3 stuks) € 11,00 

10 Gestoomde dim sum € 12,00 
 

 Hoofdgerechten 
 

14 Een wandeling door het Oosten (vanaf 2 pers.) 
€ 26,00  
per pers. 

15 Di pan mix € 22,00 
17 Currystoofpotje zeevruchten € 24,00 
18 Eend met pikante saus € 22,00 

20 Gesneden runderlapjes € 20,00 

21 Krokant varkensvlees € 19,00 
22 Krokant gebakken ribbetjes € 19,00 
23 Kipfilet met curryroomsaus € 19,00 

24 Voor de kinderen (tot 12 jaar) € 15,00 

25 Garnalen met look en chilipeper € 20,00 

26 Garnalen met curryroomsaus € 20,00 

28 Vissuggestie van de chef  € 23,00 

30 Vegetarisch gerecht € 19,00 

Alle gerechten worden geserveerd met witte rijst.  

Supplement gebakken rijst of bami in de plaats van witte rijst                                                                                    € 5,00 

  



 

 

 

 

Jubileummenu 

Voorgerecht van de chef 

~ 

Hoofdgerecht van de chef 

~ 

Dessert 

€ 35,00 per persoon 
€ 50,00 per persoon (inclusief aperitief, dranken en koffie)  

 

 

 

 

 

 

 

 Kreeftbereidingen 
 

31 Kreeft met gember Dagprijs 

32 Kreeft met curry Dagprijs 

33 Kreeft Dagprijs 
 


