ALL YOU CAN EAT

AFHALEN
De Muur is natuurlijk ook nog steeds hét adres voor het afhalen van
uw maaltijd. Zowel de traditionele Chinees-Indische gerechten

ALLES NAAR WENS

als de tapas en rijstrollen (sushi’s). In de tijd dat wij de gerechten

Gezellig uit eten gaan gedijt het best in een relaxte sfeer

bereiden, kunt u relaxed achteroverleunen in onze sfeervolle

met vriendelijke service. Daarom bedienen wij u aan

wachtruimte of een krant of tijdschrift lezen.

tafel. Zo kunt u in alle rust genieten van onze lekkernijen.

*

Kies op uw gemak uit de overzichtelijke kaart. U eet voor
een vaste prijs*, zodat u niet voor verrassingen komt te
staan. Behalve voor culinaire verrassingen uiteraard!

HET AZIATISCHE AVONTUUR
www.demuur-winterswijk.nl

PRIJZEN ALL YOU CAN EAT*

21.90
€ 23.90
€ 25.90
€ 1.50
€

Maandag tot en met donderdag
Vrijdag en zaterdag

ALL YOU CAN EAT MET
OOSTERSE TAPAS

Zon- en feestdagen**
Voor de kids (2 tot en met 11 jaar)

Per levensjaar

HARTELIJK WELKOM

Bij De Muur kunt u heerlijk onbeperkt genieten van onze

De Muur biedt u de complete oosterse keuken, inclusief

uit 90 gerechten - van babi pangang tot heerlijke rijstrollen

Japans. We zijn een modern restaurant in loungesfeer met

(sushi’s). Ter afsluiting zijn er verrassende soorten ijs en in

een veelzijdige kaart. U kunt kiezen uit à la carte of onze

het weekend een grand dessertbuffet.

OPENINGSTIJDEN RESTAURANT

HOE HET WERKT
Per ronde mag u maximaal vier items per persoon bestellen.

Maandag tot en met donderdag
Vrijdag en zaterdag
Zon- en feestdagen**

16.00 tot 21.00 uur
12.00 tot 22.00 uur
12.00 tot 22.00 uur

Als u de gerechten heeft genuttigd, kunt u opnieuw

Azatische tapas

Vanaf 16.30 uur

Oosterse tapas. Ons assortiment is gevarieerd en uitgebreid
met een breed scala Japanse rijstrollen (sushi’s).
Graag tot ziens,

LINDA & TOMMY
Uw gastvrouw en gastheer bij De Muur in Winterswijk

Chinese-, Indische- en Aziatische keuken. U heeft keuze

* Prijzen zijn exclusief dranken
** Met uitzondering van beide kerstdagen

bestellen. Voor een vast bedrag* kunt u 2,5 uur genieten van
de mooiste culinaire creaties.

À LA CARTE
Op onze kaart treft u de meest heerlijke gerechten uit
het Verre Oosten. Traditioneel bereid met vaak een
verrassende, originele twist. Laat u onderdompelen in
een sfeervolle avond waarin smaakervaring en service
hoogtij vieren.

De informatie in deze folder is onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Aan deze folder
kunnen geen rechten worden ontleend.

Groenloseweg 90, Winterswijk
Telefoon: 0543 51 64 93

www.demuur-winterswijk.nl

