GINKO ASIAN FUSION:
lekker Aziatisch eten in
een modern, stijlvol kader
Wie van lekker Aziatisch eten houdt, hoeft niet langer op zijn
honger te zitten en komt straks in eigen gemeente Lanaken
ongetwijfeld aan zijn trekken. Inderdaad, op 21 november
opent het Chinese echtpaar Zhu – Lin met Ginko Asian Fusion
een gloednieuw restaurant in Neerharen waar enkel het
allerlekkerste van de Aziatische keuken op tafel komt, en dat
volgens de aantrekkelijke ‘all you can eat’-formule.
Ervaring
Zaakvoerders mevrouw Lin Lin en haar man Changjun Zhu
zijn niet aan hun proefstuk en kunnen terugblikken op een
jarenlange horeca-ervaring onder meer in Maastricht en
Meerssen. Daar leerden ze de zogenaamde kneepjes van het
vak. Toen ze uitkeken naar een eigen pand viel hun oog op het
leegstaande gebouw van Brasserie Dali aan de Staatsbaan 19 in
Neerharen. Meteen waren ze verkocht en konden ze hun eigen
grote droom en enthousiaste plannen realiseren. Als alles goed
zit gaan op zaterdag 21 november de deuren van hun eigen
restaurant open: Ginko Asian Fusion. Terwijl haar echtgenoot
de leiding heeft over een vijftal medewerkers in de keuken, zal
mevrouw Lin zelf de ontvangst van de gasten verzorgen en het
personeel van de bediening aansturen.

(H-)eerlijke keuken
De koks van Ginko bereidden alles zelf met deskundigheid
en finesse: sushi, salades, soepen, beef, tonijn, zalm, kip,
noodles, lamsspiesjes, garnalen, cintroenvis, pekingeend,
coquilles, desserts… Er staan ruim honderd heerlijke recepten
op de menukaart. Voor ieder wat wils en vooral voor ieder
wat lekkers! Best is uiteraard dat je jezelf komt overtuigen
van de vele frisse Japanse, milde Chinese of kruidige Thaise
keukenspecialiteiten, van verse Japanse sushi’s, Chinese
dumplings, dampende rijst of noedels tot langzaam gekookte
curry’s, geroosterde Thaise chilipasta en gefrituurde verse
sjalotjes. De gerechten uit Ginko’s kleurrijke Aziatische
keuken zorgen voor een mooie combinatie van pure, gezonde
smaken zonder toevoegingen. De variatie aan texturen,
geuren en smaken in de vleesgerechten vind je ook terug in de
vegetarische of veganistische (100% plantaardige) gerechten.
Mevrouw Lin en haar vriendelijke bediening vertellen je er
graag alles over!

kunt eten. Ginko laat je inderdaad kennismaken met originele
Aziatische fusion-gerechten, bereid volgens de modernste
kooktechnieken en geserveerd in een gezellige, eigentijdse
sfeer waarin de kleuren zwart en goud overheersen. De
zaakvoerders leggen de nadruk op de kwaliteit, gezondheid en
het culinaire niveau van hun gerechten tegen een betaalbare
prijs. Ook wordt er voortdurend gewaakt over de hygiëne
in de keuken en het restaurant. Bovendien wordt aan de
kleintjes gedacht: achter in de zaak is een speelruimte waar ze
ongestoord kunnen ontspannen zonder dat de gasten er hinder
van ondervinden.

All you can eat
De ‘all you can eat’-formule van Ginko is vrij eenvoudig: op
de overzichtelijke bestelkaart kruis je de gerechten aan die
je graag wil proeven, je bezorgt de kaart aan iemand van de
bediening en even later wordt jouw bestelling keukenvers
geserveerd. Zodra je van de eerste bestelling genoten hebt,
maak je een nieuwe bestelling voor jezelf en je tafelgenoten
en dat mag je herhalen zo vaak je wil… Met Ginko’s ‘all you can
eat’-concept zijn de variatiemogelijkheden haast eindeloos.
En belangrijk: je betaalt op dinsdag, woensdag en donderdag
slechts € 22,50; op vrijdag, zaterdag en zondag € 25,50.
Dat je je bij Ginko Asian Fusion tijdelijk in het verre Azië waant,
wordt nog eens extra benadrukt door de drankenkaart.
Daarop vind je naast de klassieke westerse dranken ook een
uitgebreid aanbod aan Chinese, Japanse en Thaïse bieren,
Thaïse whisky, Japanse wijnen en Chinese likeuren. Eten bij
Ginko is dus veel meer dan genieten. Het is een plek waar Oost
en West elkaar ontmoeten en waar heel wat eetculturen elkaar
treffen. Eten bij Ginko is een echte belevenis!
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Aziatisch restaurant - 180 zitplaatsen
Open op dinsdag, woensdag, donderdag vanaf 16 uur en op vrijdag,
zaterdag en zondag vanaf 12 uur. Maandag gesloten.
Ook afhaalmogelijkheid en volledige cateringservice.
All you can eat:
Di-do 16.00-22.30u € 22,50 p.p.
Vr-zon en feestdagen: 12.00-22.30u
		
€ 25,50 p.p.
Kinderen 4 tot 11 jaar:
per leeftijdsjaar
+€1

Verse pure kwaliteit
Chef aan het fornuis Changjun Zhu en zijn Aziatische koks
bereiden enkel authentieke gerechten van verse ingrediënten
en biologisch vlees en vis, zoals je die ook in kleurrijk Azië

Staatsbaan 19, 3620 Neerharen-Lanaken
Tel. 089 841770 www.ginkoasian.be
info@ginkoasian.be

