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Velkommen til familien Lim!  
 
Hyggelig at du tok turen innom oss! Det gleder oss å kunne være 
Arendals eldste restaurant og Norges 4. første kinesiske restaurant. 
Siden vår start i 1977 har mange store forandringer skjedd, men en 
ting skal være sikkert - våre hemmelige ingredienser for velsmakende 
mat vil aldri forandres; kjærlighet og tålmodighet.  
 
Pappa Tony, mannen bak våre 
utrolige retter, har alltid fokusert på 
gode ingredienser og kvalitet. Vår 
unike Tonys spesial bruker 11 
forskjellige urter og kryddere for å 
fremme den spesielle malaysiske 
karrismaken. For hver porsjon av vår 
bestselger, innbakt svinefilet med 
sursøt saus, også kjent som “Ko Lo 
Yok”, er det lagt ned en 8 timers 
arbeidsøkt i forkant. Og vår kjente 
peppersaus har hele 14 forskjellige 
kryddere og urter – ikke rart vi kaller 
den vår signatursaus! Dette er 
kokkekunst og smak som er umulig 
å kopiere og gjenspeiler våre 
hemmelige ingredienser.  
 
Vi håper du er klar for en storslagen 
smaksopplevelse!  
 
 
Mange hilsener fra familien Lim og alle Ting Hais ansatte!  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	  

Om oss 
 
 
Da Ting Hai ble etablert 1. Januar i 1977 så var det Norges 4. første kinesiske 
restaurant, og det fantes bare andre kinesiske restauranter i Oslo, Stavanger 
og Kristiansand. Dette faktum er vi ganske stolte av, men all æren skal vi 
ikke ta for det var faktisk Simon Yuen som startet Ting Hai, og navnet 
kommer fra hans fødeby som bærer det samme navnet. I dag er faktisk Ting 
Hai Arendals eldste restaurant! 
 
I 1977 så begynte pappa Tony å jobbe hos Ting Hai som kokk og i 1982 grep 
pappa Tony sjansen og overtok skuta. 4 år etter kjøpet så skulle våre lokaler 
i Havnegata 2 pusses opp etter at Lim familiens gode venn Tor Egil 
Baardsen fra Scand boats kjøpte opp hele bygården. Siden kundemassene 
på Ting Hai også bare vokste og behovet for større lokaler var begynt å 
melde seg, bestemte vi oss for å bytte lokaler. 
 
Den 3. Oktober 1986 var det tid for nyåpning av Ting Hai i Bondeheimens 
lokaler i Torvgata 5. Her er vi fremdeles den dag i dag. Med nyåpningen 
startet også en hotell drift som skulle vare i 22 år helt til hotellet dessverre 
ble nedlagt i 2008 ettersom det ikke lenger var kostnadseffektivt  å drive 
det. 
 
Nedleggelsen av hotellet er ikke det eneste nederlaget vi har opplevd 
gjennom tiden. På begynnelsen av 1990-tallet så skulle vi returnere til de 
gamle lokalene til Ting Hai i Havnegata 2, men denne gang for å drive den 
eksklusive greske restauranten Zorba. Men i og med at det ikke var noe 
marked for en slik type restaurant i Arendal ble Zorba lagt ned etter kun to 
års drift, og lokalene ble da leid ut til diskoteket Helten John. 
 
Etter en noe tøffere periode på slutten av 2000-tallet har Lim familien 
bestemt seg for å fornye Ting Hai blant annet ved og ikke lengre bare by på 
kinesisk mat, men også inkludere retter fra Sør-Øst Asia i vår meny. Pappa 
Tony er født i Singapore og minstemann Alf har fulgt pappas spor og 
studerte to år i Singapore – noe som har gitt masse inspirasjon til matretter 
fra Singapore, Malaysia, Thailand, Japan, Indonesia og selvfølgelig Kina. Vi 
håper dette vil friske opp gamle Ting Hai med nye eksotiske matopplevelser. 
Vi har bevisst spart på vårt gamle interiør og prøvd å mikse dette med nye 
elementer. Når du tar turen innom Ting Hai vil du sitte i stoler fra 
“gamle” Bondeheimen, spise ved bord som har stått her siden 1986, men 
som er oppfrisket med morderne Duni duker, bruke salt og pepperbøsser 
som har vært med oss hele turen gjennom, spise av nye tallerkner fra 
Porsgrund Porselen og smake mat forberedt med så mye kjærlighet og 
tålmodighet at ingen klarer å kopiere oss.  
 
Og husk, hos familien Lim er dere alltid velkomnen! 

  



	  

Qings Tehjørne 
Te – visdommens vann.  

Mamma Qing, Lim-familiens store teentusiast, har valgt ut et godt 
utvalg av toppkvalitets te ti l  deg. Te er en stor del av den 

kinesiske kulturen og kommer i mange ulike sorter. Her får du et 
utvalg av det store spektrumet. 

 
Liten kanne   35,-  (ca. 3 kopper)   Stor kanne   55,- (ca. 5 kopper) 

 
 

Svart te 红茶 
Svart te blir kalt svart te på grunn av fargen som de grønne tebladene har 

etter oksidering. Svart te er typisk den sterkeste tesorten og inneholder mer 
koffein. Svart te skal brygges på 95 °C og kan etterfylles opptil 4-5 ganger. 

 
Himmelblå 
En aromatisk og deilig svart teblanding som består av kinesisk svart te, 
toppet med hvit rose, hint av blå malva blomst og bjørnebærblad. 
 
Earl Grey 
Den klassiske britiske teblandingen av sort te med olje fra skallet til 
citrusfrukten bergamott. Dette gir denne klassiske favoritten sin 
karakteristiske duft og smak.  
 
 

Grønn te 绿茶 
Grønn te bli utsatt for svært lite oksidering som bevarer den opprinnelige 

grønnfargen på bladene. Derfor blir grønn te betegnet som den ”ekte” teen. 
Grønn te skal brygges på 75-80 °C og kan etterfylles opp til 2-3 ganger. 

 
Cool Mint 
En spennende grønn te tilsatt peppermynte som gir den et frisk preg. 
Toppet med lakrisrot får denne teen et hint av lakris som passer bra til 
krydret mat. 
 
Jasmin te 
Denne grønne teen tilsatt jasmin blomst er en klassisk teblanding som 
stammer fra Song dynastiet (960-1279). Jasmin blomsten gir teen en god 
og aromatisk duft og smak som er blitt en stor favoritt verden over.  
 
 

Oolong 乌龙茶 
Oolong te direkte oversatt til norsk er ”svart drage te”. Oolong te blir først 
tørket under sola og så utsatt for delvis oksidering. Den brygges på 80-90 

°C og kan påfylles opp til 4 ganger. 
 
Klassisk oolong 
En klassisk tesort hvis oksidering befinner seg midt mellom grønn og sort te. 
En ren og klar te med en behaglig aromatisk ettersmak.   



	  

Frukt te 花果茶 
Frukt teer er en blanding av frukter som brygges på samme måte som 
vanlig teblader. Ofte inneholder frukt te faktisk ikke teplanten Camelia 
Sinensis. Frukt te skal brygges på 95-100 °C og kan etterfylles 1 gang.  

 
Lady of Tahiti 
Fruktig teblanding av grønn te, nype, eple, jordbær, papaya, og tilsatt 
hibiskus blomst og ringblomster. Teen er deretter smaksatt med aroma av 
tropiske frukter.  
 
Bestemors frukthave 
Syrlig og aromatisk te av eple, nype, jordbær, bjørnebær, bringebær, solbær, 
rips samt blader av bjørnebær og hibiskus.  
 
 

Hjemmebrygget iste 冰茶 
 

Glass 0,4l 40,-  (1 person)   Mugge 1,0l 99,-  (2-4 personer) 
 
Cool lemon mint  
Den spennende ”Cool lemon mint” teen er en frisk grønn te tilsatt sitron 
juice og litt sukker – med andre ord: en velsmakende leskedrikk.  
 
Bestemors frukthave 
Den kalde varianten av den gode og fruktige teblandingen ”Bestemors 
frukthave” med litt tilsatt sukker. En god, fruktige og aromatisk leskedrikk. 
 
Lady of Tahiti 
En god og avkjølt versjon av ”Lady of Tahiti”. Uten tilsatt sukker.  
 
 
 

NYHET! 
 
Sjekk inn på Ting Hai på Facebook og få -50% rabatt 
på din første te ved hvert besøk hos oss!*  
 
Du kan enten scanne QR koden ved å bruke en QR 
kodeleser som kan lastes ned på applikasjonsbutikken 
– helt gratis.  
 
Eller sjekk inn på Facebook manuelt via denne linken: 
www.facebook.com/tinghairest 
 
* Du må kunne bevise at du har sjekket inn for å få rabatten din. 
 
 

Du kan også kjøpe Ting Hais te i løsvekt! Spør våre servitører! 



	  

Sterkhetsgrad   Kan fåes som vegetar   Kan fåes glutenfri  
 

Vi kan også lage rettene sterkere ved behov 

Forretter 

Start kveldens middag med en deil ig appetittvekker. Våre foretter 
representerer et rikt utvalg fra det sørøst-asiatiske og kinesiske 
kjøkken. Dette er en raskt og god start på en reise gjennom Asia.  
 
Vi vil anbefale vinene Monastier Sélection Grignon Cabernet 
Sauvignon 2010 som et rødt alternativ og Freyburger Pinot Gris 
Réserve 2010 som et hvit alternativ ti l  våre foretter.  
 
1 .  Vårull 春卷          69,-  

Den klassiske kinesiske vårullen som man finner Kina over. Den lages 
av butterdeig pakket med okse kjøttdeig og grønnsaker, og serveres 
med en deilig søtsur chillisaus.  

 
2.  Kyllingsuppe 鸡汤        69,- 

En deilig og fyldig suppe inspirert av Hong Kongs urbane gater. 
Suppen er fylt med egg, grønnsaker og kylling. 

 
3.  Peking-suppe 北京汤        69,- 

Den kjente salt-syrlige suppen fra de nordlige deler av Kina. Denne 
retten er litt sterk og kommer med grønnsaker, egg og kylling. 

 
4.  Salat 翡翠沙拉           69,-  

Fersk salat med hjemmelaget dressing. 
 
5.  Samosa 咖喱角        75,-  

Et spennende tilslag fra Singapore, pappa Tonys fødeby. Samosaen 
ble fraktet fra India til Singapore med innvandringen fra Tamil og er 
kjøtt og potet krydret med karri og pakket inn i buttdeig. Serveres 
med en deilig søtsur chillisaus. 

 
6.  Kongereke tempura  天妇罗虾     79,- 

Kongereker innbakt på Japansk metode – men finnes i hele Sørøst-
Asia. Luftige, sprø kongereker bakt inn med brødsmuler, serveres 
med vår kjente sursøte saus (16/20 str.)  

 
7.  Satay spyd 沙爹串        79,- 

En spennende rett fra Indonesia, men som er godt utbredt i 
Singapore – hvor de faktisk har et eget satay marked! Marinerte 
kyllingspyd som serveres med en deilig hjemmelaget peanøttsaus. 
En favoritt blant hele Lim-familien! 
 

8.  Pannestekt and 海鲜酱鸭卷      99,- 
En spennende rett inspirert fra nordlige Kina. Pannestekt and som 
serveres med kinesiske pannekaker, purreløk og hjemmelaget 
Hoisin-saus.  



	  

Sterkhetsgrad   Kan fåes som vegetar   Kan fåes glutenfri  
 

Vi kan også lage rettene sterkere ved behov 

Kosekrukke 

Et utvalg av kjente, tradisjonelle retter fra det kinesiske 
kjøkkenet. De serveres med ris i en varm og god krukke. Skulle du 
ønske å få l itt styrke på middagen så si ifra, kokken vår legger 
gjerne l itt chil l i  i  maten din. 
 
Vi vil anbefale vinene Meffre Prestige Côtes du Rhône 2010 
som et rødt alternativ og Freyburger Pinot Gris Réserve 2010 som 
et hvit alternativ ti l  våre kosekrukker.  

 
 

9.  Chopsuey 炒杂烩菜        149,- 
En kjent rett fra Guandong-provinsen i Kina. En lett blanding av 
sesongens ferske grønnsaker med kylling eller flatbiff i en god 
soyasaus.  

 
10.  Karri 咖喱          149,- 

En god blanding av mange forskjellige krydre er hva vi i vesten kaller 
karri. En kjent krydderblanding som har sin opprinnelse i Sørøst-Asia 
og India/Pakistan. Serveres med en lett blanding av sesongens 
ferske grønnsaker og valget mellom kylling eller flatbiff.  
 

11 .  Kylling med cashewnøtter 腰果鸡      149,- 
En populær og lett rett fra Sichuan-provinsen i Kina. Kyllingfilet med 
hjemmeristede cashewnøtter med sesongens ferske grønnsaker i en 
lys soyasaus.  
 

12.  Biff med østersaus 蚝油牛肉      149,- 
En fyldig saus fra Guandong-provinsen i Kina, men som fort spredde 
seg til Vietnam og Thailand. Serveres med fersk brokkoli og flatbiff i 
strimler.  

 
 
 
Studenter og pensjonister      99,- 
Hos Lim-familien er det viktig at alle har mulighet til å spise hos oss. Vi har 
igangsatt et spesielt tilbud for studenter og pensjonister. Ved framlegg av 
gyldig bevis fåes kosekrukkene for kun 99,- kr. Velbekomme!  



	  

Sterkhetsgrad   Kan fåes som vegetar   Kan fåes glutenfri  
 

Vi kan også lage rettene sterkere ved behov 

Hovedretter 
Våre hovedretter sprer seg over mange regioner. Du kan velge 
mellom alt fra det klassiske kinesiske kjøkken ti l  de mer spenstige 
rettene fra Sørøst-Asia. Pappa Tony er født i Singapore oppvokst 
i Malaysia, og har hentet inspirasjonen fra disse kulinariske 
områdene. Du finner ikke samme smaken andre steder!  
 
Vi vil anbefale vinene Chapoutier Côtes du Rhône 2010 som et 
rødt alternativ og Dopff & Irion Gewurztraminer 2010 som et hvit 
alternativ ti l  våre hovedretter. 
 
 
13.  Tonys spesial 托尼特色鸡       199,- 

En sterk og krydret rett fra Malaysia – en rett som var pappa Tonys 
store favoritt gjennom barndommen. Kylling servert i en original 
karrisaus med kokosmelk. En rett utennom det vanlige!  

 
14.  Vår pepper signatur 私家特色黑椒汁      199,- 

En av våre nye hitter! En spennende blanding av 14 forskjellige 
kryddere og urter har gitt denne retten en unik smak.  Biff eller svin 
av ytrfilet servert i en utsøkt peppersaus. 
 

15.  Innbakte kongereker 香脆大虾     219,- 
En av våre bestselgere, en lett og luftig middag av innbakte 
kongereker servert i vår nydelige sursøte saus. Denne retten slår 
sjeldent feil! (13/15 str.) 

 
16.  Char Siew 叉烧        189,- 

En rett som fikk 28. plass i CNNs ”50 verdens deiligste matretter”-
undersøkelsen i 2011. Opprinnelig fra det kantonesiske kjøkken, men 
finnes over hele Sørøst-Asia og Japan. Saftig svinekjøtt ovnstekt 
med honning og deilige krydder. Serveres med en mørk soyasaus og 
agurker – skikkelig Singapore-style.  

 
17.  Ko Lo Yok  古老肉       189,- 

Vår klassiske innbakte svinefilet med sursøt saus. En rett som har 
drevet oss i 35 år - våre kunder har komplimentert den om og om 
igjen, smaken er dessidert best hos oss! 

 
18.  Nasi Goreng 印尼炒饭        189,-  

En eksotisk variant av stekt ris fra Indonesia og Malaysia. Består av 
ris, egg, purre, litt chili og kyllingbiter woket med karri. Serveres med 
et speilegg, agurker, rekechips og sambal (en chilipasta), toppes 
med litt ’kecap manis’ - en søt soyasaus. 
 
 
 



	  

Sterkhetsgrad   Kan fåes som vegetar   Kan fåes glutenfri  
 

Vi kan også lage rettene sterkere ved behov 

19.  Nr. 19 十九号         199,-  
En litt spicy variant av vår sursøte saus som serveres med ytrefilet 
av svin eller biff. Toppes med litt fersk paprika og løk – en av våre 
gamle gode retter!  
 

20.  Yangzhou chao fan 扬州炒饭       189,-  
En klassisk stekt ris fra Yangzhou i sør-Kina. Ris woket med Char 
Siew, kongereker, egg, purre og grønnsaker. En rett som allerede ble 
verdenskjent i løpet av Qing dynastiet (1754-1825). 

 
21.  Gylden kyll ing 橙汁鸡       199,- 

Sprø kyllingfilet innbakt med hvetemel, stekt i vegetabilsk olje og 
serveres med en hjemmelagd appelsinsaus. Kan også fåes med vår 
spesielle sursøte saus. 

 
22.  Jin gei pa 煎鸡排        189,- 

Nydelig stekt kylling lår med vår utsøkte sjampingjongsaus, krydres 
med litt ingefær og hvitløk. En rett inspirert fra Singapores hawker 
sentre. 

 
23.  Andefilet med bambusskudd 香酥鸭     219,- 

Nydelig rett av andefilet og bambusskudd med et rikt utvalg 
grønnsaker som serveres i en utsøkt spesiell soyasaus. 
 

24.  Sprøstekt nudelspinn 香脆面      189,- 
En sprø rett fra det kantonesiske kjøkken. Sprøstekte nudler med 
sesongens ferske grønnsaker, strimlet kylling og Char Siew, serveres 
i en god soyasaus. Char Siew er saftig svinekjøtt ovnstekt med 
honning og deilige krydder. 
 

25.  Innbakt rødspette 脆香鱼排      189,-  
En tradisjonell rett som Lim familien har hatt mange diskusjoner om 
skulle beholdes eller ikke. Men her er den for våre gamle kunder som 
har spist den i mange år. Innbakt rødspette serveres med riflet 
pommes frites, hjemmelagd remulade og serveres med en frisk salat 
toppet med vår hjemmelagde dressing. Nam! 
 

26.  Wienersnitzel 牛仔排       189,- 
Innbakt svinesnitzel med rifra pommes frites. Serveres med en frisk 
salat og vår hjemmelagde dressing. 

 
27.  Indrefilet 牛柳排        299,- 

Nydelig marinert norsk indrefilet med grønnsaker, kokte poteter, ris 
eller pommes frites, og valget mellom bearnaisesaus (glutenfri), 
hjemmelaget kremet sjampingjongsaus, eller hjemmelaget kremet 
peppersaus.  
  



	  

Sterkhetsgrad   Kan fåes som vegetar   Kan fåes glutenfri  
 

Vi kan også lage rettene sterkere ved behov 

Barnas område 

Vår barnemeny består av en god blanding av forskjell ige 
matretter fra forskjell ige kjøkken. Her finner barna alt fra den 
typiske Arendalsretten, rif la påmfri ti l  de l itt mer eksotiske 
kinesiske rettene som Ko Lo Yok.  
 
Vi vil anbefale eplemost eller Bestemors frukthave iste ti l  våre 
barneretter. 
 
 
28.  Pølse og rif la påmfri 肠仔薯条      89,-  

En enkel og grei rett som aldri slår feil hos arendalitter! Pommes 
frites med grillkrydder, servert med wienerpølser levert av Leiv Vidar 
– from Hønefoss with love. 

 
29.  Ko Lo Yok  古老肉       99,- 

Vår klassiske innbakte svinefilet med sursøt saus som garantert slår 
an hos de aller minste!  
 

30.  Kyllingspyd 串串鸡       99,- 
Nydelig stekte kyllingspyd med vår utsøkte sjampingjongsaus. En 
fusion rett innspirert fra Singapore – en rett for å imøtekomme 
”guailao” (som betyr utlending på kinesisk) sine smaksløker. 
 

31.  Kjøttkaker  牛肉丸       99,- 
Den tradisjonelle norske retten. Kjøttkaker med hjemmelagd 
brunsaus og kokte poteter. Serveres med grønnsaker og litt 
tyttebær hvis ønskelig. 

 
32.  Snadderbiff 好吃牛肉       99,- 

En klassiker blant de aller minste. Riflet pommes frites med 
bearnaisesaus og biff strimler.  
 

 
  



	  

Sterkhetsgrad   Kan fåes som vegetar   Kan fåes glutenfri  
 

Vi kan også lage rettene sterkere ved behov 

Desserter 
 

33.  Stekt banan 金脆香蕉       69,- 
Den klassiske desserten som blander den søte og kremete 
vaniljeisen fra Hennig Olsen med den sprø og varme bananen – en 
favoritt!  
 

34.  Eplekake med is 苹果派      69,- 
Lun eplekake med en kule Hennig Olsen vaniljeis – kremen av iskrem.  
 

35.  Sjokolademousse med Baileys 巧克利慕斯    99,- 
En fylding hjemmelaget sjokolademousse med eggelikør. Serveres 
med Baileys i en pipett som setter prikken over i-en.  

 
36.  Xi mi dong 西米冻        79,- 

En søt pudding av kokosmelk fylt med perler av Tapioca toppet 
med vanilje, den serveres med sesongens friske frukter og 
vaniljesaus. En spennende fusion dessert.  

 
37.  Brennende kjærlighet 燃烧的爱情     79,- 

Vaniljeis av Hennig Olsen serveres med en kopp rørte lune bær. En 
frisk avslutning på kvelden! 
  

38.  Sjokoladefondue 巧克利火锅       
Sesongens ferske frukter og frosne isterninger som dyppes i en 
fyldig og varm sjokoladefondue laget av belgisk couverture 
sjokolade. Velg mellom lys eller mørk sjokolade. En herlighet som 
setter prikken over i-en på en flott kveld!  
 
2 personer: 159,- 
3 - 4 personer: 298,- 
 

39.  Gull bringebær 金色的覆盆子      99,- 
En deilig bringebær triangel, toppet med eksklusive gullflak. Dette er 
en frisk kake av ostekrem mellom to lag lyst sukkerbrød. Toppet 
med bringebær og belagt med kakeglasur. 
 

40.  Hennig Olsen 雪糕          
Kremen av iskrem. Velg mellom sjokolade, vanilje og/eller jordbær. 
Serveres i sjokoladeskåler med saus og barnnåler av sjokolade. Nam! 
 
1 kule: 49,- 
2 kuler: 69,- 
 
 
 



	  

Sterkhetsgrad   Kan fåes som vegetar   Kan fåes glutenfri  
 

Vi kan også lage rettene sterkere ved behov 

 

Diverse Drikke 

Mineralvann, glassflaske       39,- 
Pepsi-Cola 
Pepsi-Cola Max 
Coca-Cola 
Coca-Cola Zero 
Fanta 
Solo 
7-up 
Eplemost 
Appelsin juice 
Farris Blå/grønn 
 
Leskedrikk 
Solrik 0,25l         29,- 
 
Kaffe med påfyll        28,- 

 


