WOK TIME
Tel:
E-mail:
Fax:
Adres:

03 322 18 88
woktime@hotmail.com
03 383 39 88
Autolei 296, 2160 Wommelgem

Openingsuren:
* Maandag - vrijdag 17u00 - 23u00
* Zaterdag, Zondag & Feestdagen
12u00 - 23u00
* Dinsdag gesloten

!!! U vindt
ons hier !!!

Voorschot contant te betalen of storten op rekeningnummer
BE80 0014 1320 0777 met vermelding van naam,
aantal personen, datum en uur.
Indien er één of meerdere personen niet kunnen komen,
graag op voorhand verwittigen anders wordt er €25,00
p.p. aangerekend.

Reserveer tijdig
Tel: 03 322 18 88

Extra feestelijke Kerst en Nieuwjaar bij
“Wok Time Wereldkeuken”

KERSTMENU: 24 December 2021 vanaf 17u00
25 December 2021 12u00 - 23u00

In de prachtige ambiance van Wok Time laten wij u
“onbeperkt” genieten van onze bijzondere internationale
kookkunst. Voor zowel jong als oud is er een ruime keuze in
verschillende gerechten.

Feestelijke en extra uitgebreide buffetten.
€39,50 p.p. all in menu (frisdranken, bier v/h vat, koffie en thee)
Tafelwijn à volonté €10,00 p.p. extra
Kinderen tot en met 11j €25,00

In onze Japanse, Chinese, Belgische en Europese keuken
worden de gerechten voor u als à la minute bereid. Een mooi
schouwspel welke voor u als gast een boeiend geheel zal
vormen.
Op de Japanse bakplaat worden vlees- en vis- gerechten voor
u met spectaculaire technieken bereid. Op de traditionele
Chinese manier worden de gerechten bij de Chinese woktafel
gewokt. Daarnaast is er een uitgebreid Oriëntaals en Europees
buffet met warme en koude gerechten, luxe voorgerechten,
soepen, salade en dessert die het geheel complementeren.
Japans, Chinees en Europese Keuken
Onbeperkt genieten van verschillende keukens voor één prijs:
• Extra uitgebreid koud buffet met luxe voorgerechten:
Diverse salades en rauwkostbuffet o.a. verse en gerookte
zalm, haring, sushi, sashimi enz..
• Soepen o.a. Chinese tomatensoep, verse asperge soep.
• Internationaal uitgebreid warm buffet o.a. hertenfilet,
spareribbetjes, mini loempia’s, gebakken kipsaté,
gefrituurde kipfilet en garnalen enz...
• Grill: Biefstuk, lamskroon, tongvis...
Kookkunsten in de open keuken
• Japanse chef-kok bakt u o.a. zalm, tongfilet,
eendenborstfilet, filet pur, lamskotelet, kikkerbilletjes,
garnalen, enz...
• Chinese chef-kok wokt voor
u o.a. diverse groenten,
scampi’s, ossenhaas,
tongfilet met een keuze uit 8
verschillende sauzen
• Gestoomde dim sum:
traditioneel Chinees
voorgerecht gestoomd in
een rietenmandje gevuld met
garnalen en vlees.
• Uitgebreid dessert: diverse
soorten fruit en verschillende
soorten ijs.
• Grill

OUDEJAARSMENU: 31 December 2021 (19u00-23u)
Feestelijke en extra uitgebreide buffetten.
€45,00 p.p. (frisdranken, bier v/h vat, koffi e en thee)
€55,00p.p. met glaasje cava, wijn, frisdranken, pils van het vat,
koffie en thee.
Kinderen 3-5 jaar €17,50 met frisdranken
6-11jaar €25,00 met frisdranken
Indien u reservatie had, wordt de oude prijs aangepast naar
nieuwe prijs.
NIEUWJAARSMENU: 1 Januari 2022 vanaf 12u00
Feestelijke en extra uitgebreide buffetten.
€39,50 p.p. all in menu (frisdranken, bier v/h vat, koffi e en thee)
Tafelwijn à volonté €10,00 p.p. extra
Kinderen tot en met 11j €25,00

Op 31 December kunt u genieten van onze buffet à
volonté tot en met 19u00 aan het gewone tarief.***

