GOLDEN BRIDGE

AANBIEDINGSMENU
MAAND DECEMBER

Chinees specialiteiten restaurant
Chinees

GOLDEN BRIDGE

Chinees – Oriëntaalse
Kerstbuffet
Voor u samengesteld:

Eerst soep en speciale voorgerechten biefstuk of
gegrilde zalm (dit apart te bestellen bij de kelner).
U kunt kiezen uit smakelijke dagverse gerechten
Tijdens deze feestdagen hebben wij ook
grote garnalen & ossenhaas & Peking-eend & Sushi
en diverse speciale gerechten.
Het nagerecht wordt opgevrolijkt met fruit en ijs.

(compleet voor 2 personen)
Afhalen
• Mini Loempia’s

• Babi Pangang
• Foe Yong Hai
• Kipfilet met licht pikante saus
• 2 stokjes Sate
• Kleine Kroepoek
inclusief grote nasi, bami of
witte rijst
Voor maar €

17,50

(vanaf januari 2019 ¤ 18,30)

Diverse mogelijkheden ook
voor 1 persoon
• Babi Pangang
• Gebakken kipfilet met
zoetzure saus
inclusief nasi, bami of witte rijst

Voor maar €

9,00

(vanaf januari 2019 ¤ 9,80)

Kerst staat weer voor de deur!
Voor u de gelegenheid om
uw familie en uzelf eens
goed te verwennen.
Wij hebben daarom speciaal met
Kerst 25 en 26 december
een heerlijk buffet

1e zitting 16.30 - 19.00 uur
2e zitting 19.00 - 22.00 uur

Na afloop een tas met verrassing
(1 per reservering)

ONBEPERKT GENIETEN
VAN HEERLIJKE GERECHTEN.
En dit alles voor een feestprijs van:

€

28,50

p.p.

incl. non alcohol dranken

Ook het adres voor catering
thuis of voor bedrijven

NU tijdelijk € 3,- introductiekorting
op Oriëntaalse
Tapas
€ 17,50
p.p. Voor kinderen
t/m 11 jaar

Tevens bezorgen we dagelijks
van 17.00 tot 20.00 uur op bestelling
(boven €10,- gratis), alleen in Den Helder.

Deze bon geeft bij inlevering aan de kassa
van Golden Bridge recht op een korting
van 3 euro per tafel.
Voor vragen of reserveren kunt u bellen naar

(Ook Julianadorp).

Willem Barentszstraat 167 - 169 • 1782 WZ
Den Helder • www.restaurantgoldenbridge.nl

0223 - 61 08 82

tapbier / huiswijn voor € 1,00 / glas

A la carte mogelijk

Maximal 1 bon per tafel. Niet geldig in combinatie met
andere kortingen
of acties. Deze bon is niet inwisselbaar voor contant geld.
Geldig van 8 februari t/m 28 februari 2014.
Prijswijzigingen, typefouten voorbehouden.

Tel: 0223-610882

