OUDEJAARSMENU

KERSTMENU

31 dec 2019 en 1 januari 2020
24 en 25 december 2019

CAVA met hapjes
****
Comsommé van Eend met boschampignons
*
Opgevulde gamba's met lookbotersaus en mixte
slaatje
*
Papilotte van Tarbot en zwarte bonen
*
Gebakken kalkoenfilet met paasievruchtensaus
*
Matcha Dessert
*
Koffie of Chinese thee
*
Kerstgeschenk
Prijs per persoon : € 53,00
Kind: €37,00 (1 hoofdgerecht minder)
Reservatie gewenst, Voorschot €20,00 p.p

Aangepaste wijnen : €17,00 pp
—-

Gesloten op 23 dec
en 24 dec namiddag voor voorbereiding
Open donderdag 26 dec

BIJ AFHALING
Op Kerstavond
en Kerstdag menu
€ 42,00 pp.
Oudejaarsavond en
Nieuwjaarsdag menu
€57 ,00 pp.
Zonder aperitief
Zonder dessert en koffie
—————————————
A LA CARTE
ook mogelijk
Om een vlotte bediening te
verzekeren op 24 en 31 dec
stellen wij U voor per bestelling:
max 2 verschillende rijsttafels
of
max 3 verschillende voorgerechten
max 3 verschillende hoofdgerechten
Met gebakken rijst of bami goreng
ENKEL CASH TE BETALEN
Gelieve op voorhand te bestellen
Bij afhaling vanaf €55,00
2 cola of kroepoek of chinees bier
Gratis

Exotische Coupe met hapjes
*
Bouillon de volaille met Ginsing en
seizoengroeten
*
Gestoomde verse St-Jacobsvruchten met glas
vermicelli en look

*
1/2 verse kreeft met gewokte Chinese
groenten op de bedje van Yee Mee noedels
*
Hertensteak met gekristalliseerde gember
trappistensaus
*
Matcha Dessert
*
Koffie of Chinese thee
*
Middernacht
coupe cava gratis van het huis

nieuwjaarsgeschenk

Prijs per persoon : €70,00
Kind: €54 (1 hoofdgerecht minder)
Reservatie gewenst, voorschot € 30,00pp.
aangepaste wijnen : € 17,00 pp.
—Gesloten op 30 dec
en 31 dec namiddag voor voorbereiding
Open donderdag 2 januari

ALL-IN FEESTMENU
VOOR GROEP

MENU VAN DE MAAND
En de eerste werkdag
Januari 2020
Zeevruchtenroomsoep
****
Gebakken kwartelbilletjes
met zout en peper
****
Zeevruchten
met Pak choi en gembersaus
&
Eendenfilet met kumquatsaus
&
gebakken rijst
****
Koffie of Chinese thee
Prijs per persoon : € 41,00

(vanaf 8 personen)

TANG’S PALACE

富豪
Korte Zoutstraat 51
9300 Aalst
Tel: 053/78.77.77
GSM:0485/12.12.61

Openingsuren :

Maandag tot Woensdag: 12:00u tot 14:00u
en 17:30u tot 22:00u
Vrijdag en Zaterdag : 12:00u tot 14:00u
en 17:30 tot 22:30u
Donderdag gesloten
Alle feestdagen open
Gesloten 23 en 30 december
en
Namiddag van 24 en 31 december
Website: www.tangspalace.be

Aperitief Maison met hapjes
****
Zeevruchtensoep
****
Ka Lei Kok, Kippensaté, Fan Kor
****
Garnalen met lookbotersaus
&
Rundvlees met Sar Char saus
&
Peking Eend met Hoi Sin saus
&
Varkensribbetjes met zout en peper
&
Visfilet met zoet zure saus
&
Gebakken rijst
****
Koffie of Chinese thee
Zonder dranken aan €42,00 pp.
Kinderen onder 12 jaar aan €20,00 pp.
Aangepaste wijnen
en water inbegrepen
aan €56,00 euro pp.

Deze menu is niet beschikbaar
op 24 en 31 dec 2019

