ALL-IN MENU (met drankenbuffet)
2 uur
65+ (2 uur)
Kinderen t.e.m. 11 jaar
(vb. 5 jaar x €2,00 =
€10,00)

Extra uur
Extra uur kinderen
Met schenkwijn à volonté

€31,50 p.p.
€29,50 p.p.
€2,00 per
levensjaar
€4,00 p.p.
€2,00 p.p.
€5,00 p.p.

DRANK- EN VOEDSELVERSPILLING
Binnen restaurant WOK TIME hechten we bijzonder
veel waarde aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen. We trachten vanuit deze visie onder
meer drank- en voedselverspilling te vermijden.
Daarom verzoeken wij u vriendelijk om hier
eveneens rekening mee te houden. Indien blijkt dat
er sprake is van daadwerkelijke verspilling,
behouden we het recht u hiervoor kosten in
rekening te brengen; €10 per bord, €1 per sushi.

APERITIEVEN
Sherry (droog)
Porto (rood/wit)
Martini (rood/wit)
Pineau des Charentes
Kir
Kir royal
Cava
Jonge jenever
Lychee wijn
Alcoholvrije cocktail
Chinese cocktail
Campari
Gancia
Ricard
Bacardi
Gin
Passoa
Pisang Ambon
Malibu
Safari
Vodka
Whisky

STERKE DRANKEN
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€6,00
€6,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€5,00
€5,00
€5,00
€5,00
€5,00
€5,00
€5,00
€5,00
€5,00
€5,00
€5,00

BIEREN
VERJAARDAG VIEREN IN WOK TIME
Kom uw verjaardag vieren in WOK TIME en krijg een
korting.
Vanaf vier betalende volwassenen krijgt de jarige
een korting van €20,00.
(€10,00 voor kinderen van 6 jaar t.e.m. 11 jaar)
Enkel geldig op de dag van uw verjaardag.

Duvel
De Koninck
Hoegaarden
Jupiler
Jupiler 0.0%
Kriek
Leffe Blond
Palm
Westmalle Dubbel

€4,00
€3,50
€3,50
€3,00
€3,00
€3,50
€4,00
€3,00
€4,00

Amaretto
Baileys
Cointreau
Grand Marnier
Sake Gekkeikan
Mei Kui Lu
J&B
Jameson
Jack Daniels
Johnny Walker Red Label
Johnny Walker Black Label
Calvados Fine VS
Martell VS
Courvoisier VS
Remy Martin VSOP

€6,50
€6,50
€7,00
€7,00
€5,00
€7,00
€5,00
€7,00
€8,00
€5,00
€8,00
€7,00
€7,00
€8,00
€8,00

WARME DRANKEN
Irish Coffee
Italian Coffee
French Coffee
Hasselt Coffee
Baileys Coffee
Chinese Coffee

Autolei 296, 2160 Wommelgem
Tel.: 03 322 18 88
woktime@hotmail.com

€6,00
€6,00
€6,00
€6,00
€6,00
€6,00

WIJNKAART

WIJNKAART

BUBBELS
Cava Grans Moments brut

RESTAURANT

WITTE WIJNEN
€22,00

Saint Veran

€28,00

Domaine Gonon - Frankrijk
Chardonnay – Aroma’s van bloemen en vers
fruit. Soepel en lange afdronk.

SCHENKWIJN
Per glas | Wit - Rood - Rosé

€3,00

Nord Sud Viognier

€25,00

Laurent Miquel – Frankrijk
Viognier – Rijke smaken met exotisch fruit,
perzik en een hint van noten.

HUISWIJNEN
La Combe d’Or Chardonnay

€20,00

Pays d’Oc - Frankrijk

La Combe d’Or Merlot

€20,00

Pays d’Oc - Frankrijk

La Combe d’Or Grenache (rosé)

€24,00

Viña Tunquelen – Chili
Chardonnay – Frisse wijn met rond
mondgevoel. Tonen van citrus en ananas.

Pinot Grigio

€26,00

€20,00

Pinot Grigio – Bijzonder smaakvol met fris
fruitige aroma’s van peer en appeltjes.

RODE WIJNEN
Toro d’Oro Cabernet Reserva

€24,00

Viña Tunquelen – Chili

ROSE WIJN
La Pas de la Beaume
Côtes du Rhône – Frankrijk
Een aromatische robijnrode rosé wijn met
toetsen van vers rood fruit.

SOEP

VOORGERECHT

Begin met een keuze
uit twee lekker warme
soepen.

Selectie van
huisgemaakte salades,
sushi, koude en warme
hapjes.

BUFFET

GRILL

Heerlijk bereide
gerechten van alle
keukens.

Laat een mals stukje
vlees grillen op onze
BBQ.

Francesco Dissegna – Italië

€20,00

Pays d’Oc - Frankrijk

Lychee wijn (zoet fruitig)

Toro d’Oro Chardonnay Reserva

Geniet van ons eindeloos buffet met diverse
bereidingen. Wij zorgen voor een smaakvolle
beleving en garanderen u een topmoment.

€23,00

WOK, WOK & NOG EENS WOKKEN

Cabernet Sauvignon – Krachtige smaken van
vanille, koffie. Goede body en volume.

Le Pas de la Beaume

€22,00

Côtes du Rhône – Frankrijk
Blend – Typische zuidelijke stijl van Côtes du
Rhône. Gulle aanzet en vol fruitig.

Herminia Crianza

€23,00

Viña Herminia – Spanje

Vignobles Magdelaine – Frankrijk
Fruitgedreven gastronomische Bordeaux wijn.
Fijne geur van bessen en rijp fruit.

TEPPANYAKI
Vlees, vis en groenten kan u laten bakken op onze
Japanse bakplaat. Afgewerkt met een heerlijke
looksaus.

Tempranillo & Garnacha – Mooie vanille
accenten. Finesse, vol en lange afdronk.

Chateau Galau

Stel een bord samen van talloze ingrediënten en laat
het wokken door onze chefs. Maak een keuze uit een
van onze huisbereide sausen en geniet van een
spectaculaire wok show.

€26,00

DESSERTS
Sluit af met een ruime keuze aan gebakjes, taart, vers
fruit en onweerstaanbaar roomijs.

