EINDEJAARSBROCHURE
2017
afhaal
KERST en OUDEJAAR

l

Naast afhaal Kerst en Oudejaar kunt u ook
thuis of op locatie genieten van onze uitgebreide traiteurdiensten:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Communie- en lentefeesten
Trouwrecepties- en feesten
Bedrijfsevenementen
Afhaalgerechten en –buffetten
Verjaardags- en verrassingsparty’s
…

Menu 1
3 huisbereide verse hapjes
***
Vitello Tonnato: langzaam gegaard kalfsvlees – tonijndressing –sashimi van tonijn
***
Velouté met knolselder – pulled pork – romanesco
***
Speenbig met gekarameliseerde appel & raap – gekonfijte sjalot – jus met Tierenteyn
25,00 per persoon
***
Dessert (optioneel + 4,5 euro per persoon)
Met kerst: bûche sabayon Champagne
Met oudejaar: kerstbal met passie- en frambozenmousse
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor het plaatsen van een bestelling: ga naar www.kokenkokette.be OF gebruik de invulstrook.
Reservatienaam: ……………………………………………………………………………………….....
Adres: ………….……………………………………………………………………………………………….

Bestelling KERST
Menu 1

€ 25 x … personen =

…

euro

Menu 2

€ 29 x … personen =

…

euro

Extra kroketten

30 cent x … kroketten =

Bûche Champagne

€ 4,5 x … personen =
Totaal :

…

euro

…
…

euro
euro

Betaalwijze: per overschrijving / contant.

Tel.nr.: ……………………………..… Mail-adres: ……………………………………………………

Menu 2
3 huisbereide verse hapjes
***
Duiffilet mi cuit – zalf van pompoen – gepofte bietjes – balsamico - gekonfijt boutje
***
Bisque van Noordzeegarnaal – garnituur van Blauwe Leng – mascarpone - bloemkoolcrumble
***
Rollade van kalkoen met Foi Grasvulling & wilde champignons jus van wild met sherry – taartje van rode kool, appel & gekonfijte ui
29,00 per persoon
***
Dessert (optioneel + 4,5 euro per persoon)
Met kerst: bûche sabayon Champagne
Met oudejaar: kerstbal met passie- en frambozenmousse
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor het plaatsen van een bestelling: ga naar www.kokenkokette.be OF gebruik de invulstrook.
Reservatienaam: ……………………………………………………………………………………….....
Adres: ………….……………………………………………………………………………………………….

Bestelling OUDEJAAR
Menu 1

€ 25 x … personen =

…

euro

Menu 2

€ 29 x … personen =

…

euro

Extra kroketten

30 cent x … kroketten =

Kerstbal met passie- en framboos

€ 4,5 x … personen =

Totaal :

…

euro

…
…

euro
euro

Betaalwijze: per overschrijving / contant.

Tel.nr.: ……………………………..… Mail-adres: …………………………………………………….

Bijkomende info
ü Het hoofdgerecht wordt geserveerd met verscheidene, bijpassende warme groentjes en
5 verse kroketten per persoon.
ü Extra kroketten kan je naar eigen wens bijbestellen. (zie invulstrook)
ü Info over ‘de beste bereidingswijze’ wordt bij het afhalen van de bestelling meegegeven.
Bestelling plaatsen
ü Kerst -> mogelijk t.e.m. zondag 17 december, 16u.
ü Oudejaar -> mogelijk t.e.m. maandag 25 december, 16u.
ü Latere bestellingen of aanpassingen van bestellingen worden niet aanvaard.
ü Makkelijkst viade website www.kokenkokette.be
ü Ook mogelijk d.m.v. bijgevoegde invulstrook (eigenhandig bezorgen aan Kok & Kokette)
ü De bestelling wordt standaard telefonisch of per mail bevestigd.
Bestelling afhalen
ü Kerst -> op zondag 24 december vanaf 13u tot 16u.
ü Oudejaar -> op zondag 31 december vanaf 13u tot 16u.
ü Locatie -> Kok & Kokette: Molenstraat 49 – 9112 Sinaai.
Bestelling betalen
ü Via overschrijving, mogelijk tot 17/12 (bestelling Kerst) – tot 25/12 (bestelling
Oudejaar) op rek.-nr. BE92 9730 2944 8123 met als mededeling de reservatienaam.
ü Contant, liefst zo gepast mogelijk. GEEN visa, mastercard, bankcontact.
Nota bene
ü Deze brochure is ook terug te vinden op onze website www.kokenkokette.be

Traiteur, Kok aan huis – Frans Van De Putte
Molenstraat 49, 9112 Sinaai – 0472/67.60.79 - www.kokenkokette.be - kokenkokette@gmail.com

wenst jullie een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar !

