Allerede ved indgangen til restaurant Wok
opstår sød musik og en spændt forventning
om en god oplevelse.
Straks Du træder ind i restauranten pirres
Dine sanser og I er allerede begyndt en
spændende gastronomisk rejser med fokus
på kvalitet og kærlighed til maden.

Undervejs på rejsen guides I af vores meget
imødekommende og venlige personale, hen
til en unik kulinarisk kvalitetsoplevelse.

Køkkenet sørger hele tiden for I har det
godt undervejs på turen, og sikre I får en
velsmagende oplevelse ud over det
sædvanlige.
Så hvad enten Du er på tur med veninderne,
på date med kæresten, sammen med
kolleger eller venner og bekendte, så er
Restaurant Wok Din garanti for en
succesfuld oplevelse.

Vesterbrogade 4B
3250 Gilleleje
Tlf.: 48 35 47 22

www.swok.dk
Man - Søn:
12:00 - 22:00

www.swok.dk
Man - Søn:
11:00 - 23:00

Vestergade 30A
4600 Køge
Tlf.: 56 65 36 36

Frokosttilbud til alle ansatte i Køge:

AFTENBUFFET fra 17:00 - 22:30

Der tilbydes nu 35 % rabat på alle
frokostretter i Restaurant Wok i
Vestergade.

- Sushi
- Wok-retter
- Barbecue med bla. steak, skaldyr,
laksefilet og lammekød
- Stor salatbar
- Husets suppe

Tilbudet gælder både take-away og
i selve restauranten alle hverdage
mellem kl. 11.00-15.00.
Brug den udleverede kupon for at
gøre brug af tilbudet og prøv også
vores spændende aftenmenuer.
Se mere på www.swok.dk
Peking And
Den berømte Peking and - sprøde og
møre andeskiver. Spises med tynde
pandekager samt agurk, forårsløg og
Peking-sauce. En forfriskende og mild
smag af frisk grønt, kombineret med
den milde Peking-sauce/and.
Pekingsuppe som forret samt is med
frisk frugt til dessert er inkluderet.
Kun fredage eller ved forudbestilling.
Kun kr. 278,00

Spis hvad du kan for
Kun kr. 198,00

Sushi Wok - Tallerken D
Sushi-tallerken
3 Nigiri: Laks, Tun, Reje
8 Maki: 4 Laks, 4 Agurker
Wok-tallerken
JiangXiangMoGuJi: Kylling,
Champignon, Speciel sauce med sød
smag
Dessert
Klassisk Dessert: Is, Vaffel, Flødeskum,
Chokoladesauce
Kun kr. 238,00

