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GRIMBERGEN

XingXing is
jouw beste keuze!
Onze familiezaak,
t op
sinds 2003 in Grimbergen, steun
k 35 jaar ervaring in traditionele
en gezonde Aziatische gerechten,
hi.
k 10 jaar ervaring in Japanse sus

Happy family afhaalmenu
(22€ p.p. vanaf 2 personen)

Tempura van garnalen
Aspergesoep met krab
Runderhaas op Shanghaise wijze
Gebakken vis met groenten
in licht pikante saus
dessert: Mochi

Nieuw!

Onze sushi-automaat
staat steeds ter beschikking
met verse producten
(ook op woensdag).

Topgastronomie
à volonté
Sushi en Tepanyaki
(24€ - 26€ - 29€)

Reserveren is aanbevolen!
j. 11€
aan 21€ p.p.; kinderen < 12
et
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van de maand
op de laatste zondag middag
augustus en december
op feestdagen, ook niet in juli,

XING XING
Wolvertemsesteenweg 120 - 1850 Grimbergen - Tel. 02 268 88 06
Openingsuren: 12-14u & 18-23u / Woensdag gesloten, behalve op feestdagen

WWW.XINGXING.BE

WWW.XINGXING.BE - TEL. 02 268 88 06

PROMOTIE!
Meeneem maandmenu

Meeneem maandmenu

April 2021 12€ p.p. (min. 2 p.)

Mei 2021 12€ p.p. (min. 2 p.)
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Tomatensoep
Lenterolletjes en kipsaté
Chop choi met kip
Rundvlees in kerriesaus
Babipangang
Nasi goreng

Afhaalmenu B
(16€ p.p. min.2p)

Zuur pikante soep
Lenterolletjes en kipsaté
Chop choi met rundvlees
Kip in zoet zure saus
Varkensvlees in hoisun saus
Nasi goreng

Dagsoep
Hapjes: lenterolletjes, kipsaté en garnalen
Gelakte eend met sinaasappelsaus
Chinese garnalen in paleisstijl
Nasi goreng

Meeneem maandmenu

Meeneem maandmenu

Juni 2021 12€ p.p. (min. 2 p.)

Juli 2021 12€ p.p. (min. 2.)
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Bamboesoep
Lenterolletjes en kipsaté
Chop choi met garnalen
Varkensvlees in zoet zure saus
Kip in paleisstijl
Nasi goreng

Bamisoep met kip
Lenterolletjes en kipsaté
Chop choi met varkensvlees
Blokjes kip in zoet zure saus
Rundvlees met oestersaus
Nasi goreng

Meeneem maandmenu

Meeneem maandmenu

Augustus 2021 12€ p.p. (min. 2 p.)

September 2021 12€ p.p. (min. 2 p.)
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Groentesoep
Lenterolletjes en kipsaté
Chop choi met rundvlees
Babipangang
Kip in kerriesaus
Nasi goreng

Vermicellisoep
Lenterolletjes en kipsaté
Chop choi met garnalen
Kip in zoet zure saus
Varkensvlees in paleisstijl
Nasi goreng

