Avondrestaurant

Zaterdagavond 23 december'17

OPEN 18-01u

Zondag 31 december'17

Grill Xenon

Zondag 24 december'17

OUDEJAARSAVOND

KERSTAVOND
OPEN van 19u–….
Dit jaar stellen wij géén menu voor
maar
verwennen wij jullie graag à la carte,
tevens wel beperkte kaart.

RESERVATIE GEWENST!!!!

Feest met ons mee…
naar 2018
AVONDRESTAURANT GRILL XENON
Aalstersesteenweg 181 9400 Ninove
054/32.36.75
Gsm 0475/57.99.32
www.restaurant-xenon.be

Traiteurdienst-afhaal mogelijk!!!



Maandag 25 december'17

KERSTDAG
OPEN van 12-15u & 18-24u
Dinsdag & woensdag 26 & 27 december'17

GESLOTEN

Donderdag 28 december'17

OPEN van 18-24u

Vrijdag & Zaterdag 29 & 30 december'17

OPEN van 18-01u

In een gezellig kader hebben U en Uw
familie of vrienden de mogelijkheid om deze
avondgezellig te fonduen of à la carte te
eten.

(beperkte kaart)!!!

Voor de fondue-menu heeft U de
Royale vleesfondue.
Deze is enkel te verkrijgen op
reservatie.

Wij raden wel aan om tijdig te
reserveren, ook voor de klanten
die à la carte wensen
te eten!!!
Aperitief ”happy ending” met
hapjesbord
ooo
Wildhamkroketjes of scampi xenon
ooo
Royale Vleesfondue
ooo
Happy New-Year dessert en koffie
Om 00.00 toasten wij met champagne

Prijs: 78,00 p/p. Kind (-12j.) 40,00 p/p.
reservatievoorschot 30,00 p/p.
OPEN vanaf 19u!!

RESERVATIE GEWENST!!!

Traiteurdienst-afhaal mogelijk!!!

Maandag 1 januari'18

Dinsdag 2 januari'18

NIEUWJAARSDAG

EERSTE WERKDAG

OPEN vanaf 18u-...

OPEN van 18-24u

A La Carte
Traiteurdienst-afhaal mogelijk!!!

A La Carte
Bij reservatie van min. 6 pers.
kan er afgeweken worden van deze
openingsuren.

Donderdag 4 januari'18

GESLOTEN

Vrijdag 5 januari'18

Happy New Year!!!!!!

OPEN vanaf 18u

TRAITEURDIENST-AFHAAL
+Huisbereide vissoep met rouille
+Wildpastei
+Wildhamkroketjes
+Scampi Xenon/Ingrid/Chef/Look
+Garnalencocktail
+Tapas wildbord (2p)
+Tomaat Garnaal
+Duo Kaas-& Garnaalkroketten
+Huisbereide kaaskroketten
+Huisbereide garnaalkroketten
OOOO

+Kabeljauwhaasje wintertooi
+Kabeljauwhaasje van de Chef
+Zeetongrolletjes Normandisch
+Zeetongrolletjes kreeftensaus
+Wildragoût
+Fazantenfilets met pineausausje
+Varkenshaasjepeper/champignon/
provençale/graanmosterd/
op wijze van de jager
Al onze gerechten worden voorzien van
garnituur,toast,kroketjes of duchesse aard.
Gelieve de bestellingen min. 10 dagen
ervoor door te geven!!!
Wij aanvaarden géén
kredietkaarten
voor onze traiteurdienst!

