
 

Reservatie en voorschot gewenst!               Reservatie en voorschot gewenst!             Reservatie en voorschot gewenst! 

            

   KERSTMENU   OF→ 

24 en 25 December 2021 

 

Kerstaperitief 

 

Warme scampi hapjes 

 

Zeevruchten soep 

 

Voorgerecht Scampi’s met uien en look 

 

Gamba’s met Chinese kruiden 

 
Geparfumeerde kalkoenfilets 

 
Peking eend 

 

Kerstdessert 

 

Koffie of thee met versnaperingen 

Prijs 39,90 € p.p. 

 

Meeneem Kerstmenu: 32,90 € p.p. 

     zonder aperitief, dessert en koffie. 

Bij bestelling vanaf 2 kerstmenu, ontvangt u 

Gratis fles Rode wijn,  

niet cumeleerbaar met andere acties. 

 

Kerstavond Buffet à volonté 

24 December 2021 

18:30 – 23:30  

Feestelijke en extra uitgebreide luxe koude en 

warme voorgerechten, warme hoofdgerechten en 

diverse dessert. 

Met bijkomende diverse feestelijke 

specialiteiten: 

Gambas, kalkoensvlees, garnalensla, sushi, 

vietnamese loempia’s, Ka Li Kok, ribbetjes, 

garnalen, eend, diverse soorten gebakjes, … . 

 

 

- Prijs All-in (tot 23:30): 39,90 € p.p. 
(inclusief huiswijn witte, rood, rosé, 
frisdranken, maes pils, koffie, thee) 
 
- Kinderen onder de 12 jaar aan halve prijs.  
 
- Prijs dranken niet inbgrepen: 29,90 € p.p. 
 

 

 

 

 

 

 

Kerst en nieuwjaar Buffet à volonté 

25 december 2021 en 1 Januari 2022 

van 12:00 – 22:00 

Feestelijke en extra uitgebreide luxe koude en 

warme voorgerechten, warme hoofdgerechten en 

diverse dessert. 

✓ 2 soorten soepen. 

✓ Koude voorgerechten: salades.  

✓ Warme voorgerechten: mini loempia’s, kippen saté, 

gebakken wantan’s, gepaneerde (inktvisring, 

scampi’s en krab), curry worst, kippenvleugels , 

kroketten, krabscharen, Vietnamese loempia’s, 

Gep. st-Jacobschelppen, Ka Li Kok,..  

✓ Warme hoofdgerechten: scampi’s, tongfilet, Peking 

eend, rundsvlees, kippenvlees, inktvis, 

kikkerbilletjes, varkensvlees, nasi, bami, mihoen, 

kalkoensvlees, garnalen, eend,… 

✓ Dessert is er keuze uit verschillende soorten vers 

fruit en diverse soorten gebakjes.  

 

- Prijs All-in (4 uur max.): 37,90 € p.p. 
(huiswijn witte, rood, rosé, frisdrank, maes pils, 
koffie, thee) 
 
- Kinderen onder de 12 jaar aan halve prijs.  
 
- Prijs dranken niet inbgrepen: 27,90 € p.p. 
 



   

    飞鹤大酒楼 

 CHINEES RESTAURANT 

 “DE KRAANVOGEL” 

                                                                https://kraanvogel-aalst.be 

    

  

 Hopmarkt 44  9300 AALST 

  

 Tel: 053 60 87 88 

 Gelukkig 2022 !!! 
 

  Afhaling is alle dagen mogelijk 
   ook tijdens feestdagen 

      ook à la carte mogelijk 

 

  Bestelling vanaf 60,00 euro 

     gratis één fles Lychee wijn 

OUDEJAARSAVONDMENU  

31 December 2021 en 1 Januari 2022 

     OF → 

Kirr Royal 

 

Warme Gamba hapjes 

 

Kreeften soep  

 

Voorgerecht Gamba’s met tuin kruiden 

 

Zeevruchten in een vogelnestje 

 
 Geparfumeerde hertenfilets met Gonbao saus  

 

Nieuwjaarsdessert 

 

Koffie of thee met versnaperingen 

 

Prijs 58,90 € p.p. 

Middernacht gratis glas champagne 

 

Meeneem Oudejaarsavond menu:  

44,90 € p.p. 

          zonder aperitief, dessert en koffie. 

Bij bestelling vanaf 2 oudejaarsavondmenu, ontvangt u 

Gratis fles Rode wijn,  

niet cumeleerbaar met andere acties. 

 

 

Oudejaarsavond Buffet à volonté 

31 December 2021 

19:00 – 00:00  

Feestelijke en extra uitgebreide luxe koude en 

warme voorgerechten, warme hoofdgerechten en 

diverse dessert. 

Met bijkomende diverser feestelijke 

specialiteiten: 

Sint-Jacobsvruchten, hertenfilets, Gambas, 

kalkoensvlees, garnalensla, sushi, Vietnamese 

loempia’s, Ka Li Kok, ribbetjes, garnalen, 

eend, diverse soorten gebakjes, ijstaart,… 

 

 

- Prijs All-in : 58,90 € p.p.  
Dranken inbegrepen tot 0:00 uur: 
(inclusief 1 glas oudejaarsaperiteif, huiswijn 
witte, rood, rosé, frisdranken, maes pils, 
koffie, thee) 
 
- Kinderen onder de 12 jaar aan halve prijs.  
 

Middernacht gratis glas champagne 

 

 


