Wij wensen u prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar!
Wilt U de onderstaande reserveringskaart invullen
en a.u.b. zo spoedig mogelijk aan ons afgeven.

.
Naam: .................................................................
.
.
Telefoon: ............................................................
.
.
Email...................................................................

Kerstmenu
CHINEES KANTONEES
SPECIALITEITEN RESTAURANT

京 華 酒 樓

KANG WAH

Eerste Kerstdag:
17:00 - 19:30 uur ______personen
18:00 - 20:30 uur ______personen
19:45 - 22:30 uur ______personen
Tweede Kerstdag:
17:00 - 19:30 uur ______personen
18:00 - 20:30 uur ______personen
19:45 - 22:30 uur ______personen
.
Aantal personen: ..........................................................
.
Kerstmenu: ..................................................................

ROSARIUMPLEIN 10-11
1561 DX KROMMENIE
TEL.: 075 - 628 52 32

www. kangwahkrommenie.nl
facebook:kangwahkrommenie@hotmail.com

Reserveert U tijdig een tafel
voor de Kerst ..... en een
bijzondere herinnering aan
een intiem diner!

   KERST MENU   

! ! ! KERST MENU ! ! !

KANG WAH (B)

KANG WAH (A)

per persoon € 60,00 (vanaf 2 personen)

per persoon € 65,00 (vanaf 2 personen)

Welkoms drank: * Cava Brut
		
Voorgerechten: * Gestomde Sint Jacobsschelp
			
Soep: * Ngau Yuk Kan
(Licht gebonden runderbouillon)

			
Hoofdgerechten: * Yeung Kar

(Gegrilde Lams-Frenchrack)

			
* Po lo Ap
		
(Peking eend met verse ananas in zoetzuresaus)
			
			
* Tokyo Beef
		
(Haasbiefstuk met snippers van knoflook en soja pepersaus)
		
Shrimp
		 * Christmas
(gesauteerde grote gamba’s met kruidig knofloofsaus)
			
		
* Kerst canton nasi of Japans udon bami
		
Nagerecht: * Moelleux Chocolate (lavacake,vanille ijs met slagroom)
			
Of koffie met Likeur

				
							

Welkomst drankje:

* Cava Brut

Voorgerechten:

* Kantonese loempia
* Pangsit goreng

		
Soepen:

* Kai Sie Kan
(licht gebonden kippenbouillon met kipfilet en groente)

Hoofdgerechten: * Tjar Sieuw Mai
(gebakken vleespasteitjes met veel knoflook en soja saus)
			
		
* Tjeeuw Yim Ngau
		
(gebakken rundvlees met peper/zout in Hong Kong stijl)
			
		
* Kai Lan Kai
		
(roergebakken kipfilet met broccoli en knoflook)

* Gebakken Peking eend Sieuw Ab

		

* Kerst nasi of Japans bami
		
Nagerecht:
* Mont Blanche
(IJs met warme chocoladesaus en advocaat)

  

Of Koffie met Bonbons

