
Menu Restoran Xinxing 

 

 

 

92-100 Qianjin Road, Haizhu District, Guangzhou (near Jiahui Huating) 

  



Menu Utama 

Chinese Lamb Brisket 

 

 

Chinese Lamb Brisket ini disajikan di dalam panci panas, dan disajikan dalam 

keadaan masih panas. Makanan ini sangat popular di Guangzhou. 

 

Roast Leg of Lamb 

 

Bumbu-bumbunya sangat meresap ke dalam daging kambingnya. Memberikan cita 

rasa khas makanan Kanton. 



Daging Kambing Dongshan 

 

Masakan daging kambing kali ini berbeda dengan daging kambing pada umumnya. 

Pasalnya, masakan daging kambing ini berwarna putih. Dagingnya pun sangat 

juicy, halus dan gurih, wanginya sangat menggugah selera. Ini adalah salah satu 

menu wajib yang harus Anda coba.  

 

Sup Daging Kambing 

 

Sup Daging Kambing ini dipercaya berkhasiat untuk memperkuat otot dan tulang, 

melancarkan peredaran darah. Sup daging kambing ini dapat digunakan untuk 

menghangatkan tubuh.  



Iga Kambing 

 

Iga Kambing adalah makanan favorit semua orang. Bumbu yang meresap sampai 

ke dalam daging, menjadikan Iga Kambing ini menjadi sangat nikmat. 

 

Iga Kambing dengan Saus Kacang 

 

 

Tidak sama dengan Iga Kambing lainnya, Iga Kambing ini diolesi dengan saus 

kacang yang tentunya akan menambah cita rasa dari Iga Kambing. 

  



Mutton Casserole 

 

 

Daging kambing yang dimasak kecoklatan ini disajikan di dalam hot pot. Sangat 

cocok dimakan selagi hangat. 

 

Sate Kambing 

 

 

Sate Kambing adalah menu wajib untuk dipesan di Restoran Xinxing. Sate 

Kambing ini memiliki daging yang sangat juicy dan juga wangi bumbunya yang 

khas. 



Makanan Ringan atau Makanan Penutup 

Puff Pastry Goat’s Milk 

 

Puff Pastry ini terbuat dari susu kambing, yang pastinya memiliki rasa manis. 

 

Wheat Bun 

 

Roti ini terasa sangat renyah dan garing.  

 



Goat’s Milk Tart 

 

Mirip dengan Egg Tart, tetapi kue tart ini terbuat dari susu kambing.  

Turnip Cake 

 

Turnip Cake atau Kue Lobak ini adalah salah satu makanan tadisional Tiongkok. 

Lebih tepatnya adalah kue tradisional di daerah Fujian, Guandong, dan daerah 

sekitarnya. 



Spring Onion Pancake 

 

Selain tepung, daun bawang cincang adalah salah satu bahan utamanya, yang juga 

memberikan wangi khas daun bawang dan juga rasa gurih asin.\ 

 

Goat’s Milk Tofu 

 

Tahu yang satu ini bukan berbahan dasar dari kedelai, tetapi dari susu kambing. 



 

 

 

 


