
Wat eten we op De Drie Hoefijzers in juni? 
 

 

 

Beste kookvrienden en -vriendinnen, 

We hebben al dikwijls een land als inspiratie gebruikt voor onze kookworkshops. Italiaans, Spaans, 

Grieks en zelfs Thais. Meestal voor en na de vakantieperiode, want dan staan de mensen daar voor 

open.  Enige tijd geleden hadden we een groep die een culinaire we-

reldreis wilde maken tij-

dens een kookavond. Dat 

hebben we opgepakt en 

dat menu viel zo in de 

smaak dat besloten heb-

ben om op deze manier 

met een nieuw maandmenu aan de slag te gaan. We gaan 

vier gerechten maken uit vier verschillende werelddelen. We beginnen met Amerika, een Ceasar Salad, 

daarna Azie, een Thaise kokossoep met garnalen, Bobotie is een zeer populaire Zuid-Afrikaanse stoof-

schotel,  en we eindigen met een Russisch nagerecht, namelijk mini-pavlova’s.   
 

Hoe ziet deze culinaire wereldreis er uit?  

 Ceasarsalad (foto) 
 Thaise kokossoep met garnalen  (foto) 
 Bobotie (foto) 
 Mini pavlova’s  (foto) 
 

 

Op  donderdag 7 juni en maandag 18 juni is dit maandmenu te 

maken voor de vrije inschrijvers. Groepen kunnen met ons ook 

een datum afspreken en eventueel zelf een menu kiezen. In 

september gaan wij na twee kookloze maanden weer van start met een Spaanse workshop. (Datums nog 

niet bekend.) Zie onze website www.drie-hoefijzers.nl en Facebook voor info en actuele ontwikkelingen. 

Mail ons of bel 0114 370555 voor reserveringen of speciale wensen. 

 

Uw privacy 

Er is nogal wat te doen tegenwoordig omtrent de privacy. Wij gaan daar als volgt mee om: Het enige wat 

wij registreren is de naam en het mailadres van de mensen die de nieuwsbrief willen ontvangen of die zelf 

met ons per mail contact hebben opgenomen. Namen en 

mailadres verstrekken wij nooit aan anderen, die zijn uitslui-

tend voor intern gebruik. Wij registreren verder niets over 

onze gasten.   

 
 

      Veel kookplezier! 
   

      Marlies en Karel 
             Martinet 
 

U krijgt nog geen mail van ons maar u wilt niets missen van onze kookactiviteiten? Stuur dan een mailtje naar 

driehoefijzers@zeelandnet.nl  of geef uw mailadres telefonisch aan ons door. (Tel. 0114 370555)  

http://www.drie-hoefijzers.nl/
mailto:driehoefijzers@zeelandnet.nl

