Culinaire topuerwennerij
Wat is uer wennerij? De se ruice, de setting , de details, de ReuRen of de glimlach uon de gosturouw? Eén ding is 0eRer: restaurant
Jade, op 10 m inuten uon Brugge, 0ol je nooit ontgoochel en. Chef-ROR Ying is een uoorstonder uan de Oosterse notuurReuRen . Ve rse
Rwo li te itspraducten, met de nodige creatiu iteit bereid door een ROR die de fines se in de uingers heeft: dot is wat Jade 0o un ieR
mooR t. Met blij uend succes want Ving en gasturouw Chop in we ten 0ich el Re dog op nieuw uit te uinden.
Jade presenteert een heerlij Re m ix uan sei 0oengebonden gerechten met Rreeft, Ron ingsRrab, oesters en sint-jo!wbsu ruchten in de
hooFdro l . On 0e aanraders: een oFw isselend Menu uon de Chef, een Menu Ro~o l, de 'Wande li ng in het Oosten' en een all- in
OntdeRR ingsmenu (€ 60 - met operitieF, toposbordje, drie hoofdgerechten, dessert en ROffie of thee - w ij nen en water inbegrepen).
's M iddags (oaR op a terdo g) is er een uer0orgde tweegongenlunch (€ 18) me t te l Rens Reu 0e uit twee uoor- en uijF hooFdgerechten.
0
Bij goed wee r Ru n je heerlijR taFelen op het romant isc he tu interras. Het is don ooR niet uerwonde rlij R dat Jade één uan de popula irste Oosterse eetod ressen uan de regio is.

wwwJade-Loppem.be
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tot 14 30 uur eJ uon 17. 30 tot 22.30 uur • op urijdog en 0oterdog uon 11.30 tot 14.30 uur e; uon
ndag en donderdag uan 11 •30
·
.
.
..
ope n op moa
l
d open uan 1130 tot 22 30 uur • gesloten op dmsdag en woensdag · speciale pnJ 0en uoor
.
•
ondog door open
·
·
.
.
..
17. 30 to t 23 .30 uur
op li ,
tisch tuinterras achteraan , ulotte afhaaldienst , feesten thuis oF op het bedrlJF (olle Formules mogel1Jk)
groepen uanaf 10 personen
roman
31

