2021 - 2022

KOK EN KOKETTE – U GENIET, WIJ KOKEN

Eindejaarsbrochure
Doornijkstraat 56 – 9250 WAASMUNSTER
Je kan niet goed denken, goed
liefhebben of goed slapen als
je niet goed gegeten hebt.
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GASTRONOMISCH MENU
BASISMENU

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

€ 28

Huisgemaakte kroket van ham en
mosterd - truffelmayonaise
***
Vitello tonato – citroenparels –
appelkappertjes – mosterdsla
***
Velouté van zoete aardappel –
crumble van chorizo
***
Vol-au-vent van fazant –
bospaddenstoelen – Madeira – warme
wintergroenten – verse kroketten (5st.)

€ 13

of op locatie genieten van onze uitgebreide
traiteursdiensten:
•

Communie- en lentefeesten

•
•

Trouwrecepties- en feesten
Bedrijfsevenementen

•

Verjaardags- en verrassingsparty’s

•

…
Volg ons op Facebook
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LUXEMENU

Huisgemaakte kroket van ham en
mosterd - truffelmayonaise
***
Carpaccio van zalm – zure room met
bieslook – haringkaviaar – sesam –
citroenparels
***
Knolseldersoep – pijnboompitten pompoenzaad
***
Kabeljauw met kruidenkorst –
garnalenjus – bloemkool ‘noisette’
***
Wilde eend – gebrande selderjus –
kweepeergelei – warme wintergroenten
– verse kroketten (5st.)

€ 42

€ 34

VOOR DE KLEINSTEN
Soep
***
Vol-au-vent van kip met balletjes –
verse frietjes & appelmoes
***
Huisgemaakte chocomousse

Naast afhaal Kerst en Oudejaar kunt u ook thuis

Bestellingen
Plaatsen
ü Voor kerst tot en met 16/12/2021
ü Voor oudejaar tot en met 23/12/2021
ü Via de website www.kokenkokette.be
(onze voorkeur) of telefonisch
ü Een bevestingsmail met
reservatienummer wordt u toegestuurd
Afhalen
ü Tussen 13u en 16u, zowel op 24/12 als
op 31/12/2021
ü Doornijkstraat 56 – 9250 Waasmunster
Betalen
ü Na ontvangst van de bevestigingsmail
ü Via overschrijving op rek.-nr. BE88 1325
4787 5441 met als mededeling de
reservatienummer
ü Gepast contant
ü GEEN easy banking, payconiq, visa,
mastercard, bankcontact, …

Vegetarisch? Allergisch? …
Aanpassingen zijn bespreekbaar.
Dessert ‘Eland’: optioneel € 5/stuk - individueel taartje
Roomijs van vanille –
speculaas – marsepein EN/OF,
gebak van chocolademousse –
framboosinterieur – biscuit

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.

Traiteur Frans Van De Putte - 0472/67.60.79
www.kokenkokette.be - kokenkokette@gmail.com

Afhaal KERST en OUDEJAAR

