
 
 
 

Afhaal kerstmenu  
24 - 25 december 2022 

Pikante soep  

 

Assortiment van gebakken dimsum hapjes 

 

Kalkoenfilet met sinaasappelsaus 

Scampi’s op chefs’ wijze 

Yanzhou nasigoreng 

 

Vanaf 3 à 4 personen extra: 

Runderlapjes in zwarte pepersaus (3 pers.)  

Gebakken tong op Chinese wijze (4 pers.) 

 

Feestelijk geschenkje per bestelling 

 

Prijs per persoon: € 38,00 

Dessert optie:  

Feestelijke kerststronk voor 6-8 personen aan € 12,00 

 

Gelieve deze menu te reserveren vóór 20 december 

 

 
 

Afhaal oudejaarsavondmenu 
31 december 2022 

 
Soep van het huis  

 
½ kreeft op wijze van de chef 

 

Rundslapjes met diverse groenten in zwarte pepersaus    

Scampi’s in lookbotersaus 

Yanzhou nasigoreng 
 

Vanaf 3 à 4 personen extra: 
Eend op bed van seizoen groenten (3p)  
Gebakken tong op Chinese wijze (4p) 

 
Feestelijk geschenkje per bestelling 

 
Prijs per persoon: € 50,00 

Dessert optie: Verrassingsdessert € 8,00 per persoon 

 
 

Gelieve voor deze menu te reserveren vóór 27 december 

 

Beukenlaan 14 

2850 Boom 

Tel.:  03 888 30 95  of 0472 66 72 53 

chinees_restaurant_asia@hotmail.com 

亚洲酒家 
 

Het is ook mogelijk om à la carte mee te nemen. Geef uw bestelling tijdig op voorhand door om eigen tijdstip te kiezen. 
 

mailto:chinees_restaurant_asia@hotmail.com


Kerst 24 - 25 december  

Sprankelende feestcocktail  

 

Aangepaste feestelijk kerstbuffet  

(soep, koude en warme hapjes, wok, teppanyaki, sushi) 

tot 22.00u 
 

Dessertenbuffet tot 23.00u 

 

Één koffie of thee inbegrepen  

Huiswijn en frisdranken inbegrepen  

 

Feestelijk geschenkje 

 

Omstreeks 21.30u tombola met leuke prijzen  

(lotje voor elke volwassene)  

 

All-in formule per persoon: € 58,00 

Kind van 5 t.e.m. 11 jaar: € 28,00 

Kind van 1 t.e.m. 4 jaar: € 6,00 

 

Gelieve te reserveren vóór 20 december via mail of telefoonnummer 

Oudejaarsavond 31 december 

Sprankelende feestcocktail 
 

½ kreeft op wijze van de chef  
*Voor de kinderen voorzien we een assortiment van warme 

hapjes 
 

Aangepaste feestelijk oudejaarsavondbuffet  tot 23.00u 

(soep, koude en warme hapjes, wok, teppanyaki, sushi) 
 

Dessertenbuffet tot 00.00u 

 
Één koffie of thee inbegrepen  

Huiswijn en frisdranken inbegrepen  

Glaasje champagne om het jaar af te sluiten tot 01.00u 

Omstreeks 22.00u tombola met leuke prijzen  

(lotje voor elke volwassene)  

 

All-in formule per persoon: € 72,00 

Kind van 5 t.e.m. 11 jaar: € 39,00 

Kind van 1 t.e.m. 4 jaar: € 6,00 

Gelieve te reserveren vóór 27 december via mail of telefoonnummer 

Bij reservatie wordt er een voorschot gevraagd van €30,00 per persoon contant of via bankrekeningnummer BE21 2930 0379 7203  

met mededeling voor- en achternaam en formule kerst of oudjaar. Zonder voorschot kan je reservatie niet gegarandeerd worden.  

Het voorschot wordt terugbetaald bij annulering, indien wij minimum 48 uur op voorhand verwittigd worden. 


