2020 - 2021

KOK EN KOKETTE – U GENIET, WIJ KOKEN

Eindejaarsbrochure
Afhaal KERST en OUDEJAAR

Traiteur, Kok aan huis - Frans Van De Putte – SINAAI & WAASMUNSTER
www.kokenkokette.be - kokenkokette@gmail.com - 0472/67.60.79
Je kan niet goed denken, goed liefhebben of
goed slapen als je niet goed gegeten hebt.

Volg ons op Facebook!
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BASISMENU

Huisgemaakte pompoensoep
met snippers van Italiaanse ham
***
Duo van zalm & scampi met bisque
***
Varkenshaasje ‘Archiduc’ met warme
wintergroenten & verse kroketten (5st.)

€ 27

LUXEMENU

GASTRONOMISCH MENU
Amuse: risotto met zeevruchten
***
Tartaar van zalm, komkommer, groene
appel, zure room,
dressing van sesam & soja
***
Velouté van knolselder & pastinaak,
traaggegaarde runderwangen
***
Filet van Mechelse Koekoek gevuld
met parmaham & mozzarella,
zongedroogde tomaat, jus met sherry
& warme wintergroenten met verse
kroketten (5st.)
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Amuse: tartaar van zalm
***
Rundscarpaccio met burrata,
crème de chèvre & tomaat
***
Soep van muskaatpompoen met
gegrilde inktvis, limoen, & kokosroom
***
Op vel gebakken zeebaars,
garnalenjus, zalf van knolselder
& gebraiseerde prei
***
Hertenfilet ‘Grand Veneur’ met warme
wintergroenten & verse kroketten (5st.)

€ 40

€ 32
Bestellingen
Plaatsen
ü Kan tot 18/12 voor Kerst, tot 26/12 voor
Oudejaar
ü Via de website www.kokenkokette.be
(onze voorkeur) of telefonisch
Afhalen
ü Tussen 13u en 16u,
zowel op 24/12 als op 31/12
ü Molenstraat 49 – 9112 Sinaai OF
Doornijkstraat 56 – 9250 Waasmunster
-> Locatie op voorhand door te geven
Betalen
ü Via overschrijving op rek.-nr. BE88 1325
4787 5441 met als mededeling de
reservatienaam
ü Easy Banking, Payconiq, gepast contant
ü GEEN visa, mastercard, bankcontact

Dessert (optioneel, individueel taartje
‘Sneeuwman’ - € 5/stuk)
• Roomijs van vanille- &
aardbeien met marsepein
en/of
• Gebak van citroenmousse,
framboos, bisquit vanille
& chocolade

In naam van ons team wensen we jullie een gezonde kerst en een voorspoedig nieuw jaar! Emelien en Frans

Info over ‘de beste bereidingswijze’ wordt bij het afhalen van de bestelling meegegeven.

Naast afhaal Kerst en Oudejaar kunt u
ook thuis of op locatie genieten van
onze uitgebreide traiteursdiensten:
• Communie- en lentefeesten
• Trouwrecepties- en feesten
• Bedrijfsevenementen
• Afhaalgerechten en -buffetten
• Verjaardags- en verrassingsparty’s
• …
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