
Wat eten we op De Drie Hoefijzers in mei? 
 

 

 

Beste kookvrienden en -vriendinnen, 

De maand mei is blijkbaar een fijne tijd om Italiaans te koken. Vanwege die blijvende interesse gaan we 

ook nu weer op deze toer. Net zo lekker als vorige keren maar geen herhaling want het is weer een 

compleet nieuw menu. Daarbij hebben we geluk dat de Italiaanse 

keuken niet alleen lekker en gezond is maar ook enorm gevarieerd!  

We beginnen met een romige Italiaanse 

tomatensoep. Wie wil die nu niet zelf 

kunnen maken? En het is niet eens moei-

lijk!  

We vervolgen met een echt Italiaans hap-

je, namelijk een met geitenkaas gevulde courgettebloem, die we gaan fritu-

ren. Het hoofdgerecht is uiteraard weer een pastagerecht, namelijk canne-

loni, gevuld met gehakt en spinazie. Daar gaat een bechamelsaus overheen 

waarna de schaal de oven in gaat. Daarbij serveren we een frisgroene salade 

met gekleurde tomaatjes.  

We sluiten dit Italiaanse diner af met een onweerstaanbare tiramisu met limoncello. Het mooie is dat 

dit heerlijke menu bijna compleet vooraf klaar te maken is. Dat wordt dus thuiskoken a la “casa di ma-

ma” zonder zelf de hele avond  in de keuken te moeten 

staan! Wacht niet al te lang met reserveren! 
 

Hoe ziet ons maandmenu voor mei er uit?  
 

 Romige Italiaanse tomatensoep  (foto) 
 Gevulde courgettebloem, gefrituurd  (foto) 
 Cannelloni, gevuld met gehakt en spinazie (foto), salade  
 Tiramisu met limoncello (foto) 
 

 

Op  vrijdag 18 mei en donderdag 24 mei gaan we het 

maandmenu maken voor de vrije inschrijvers. Groepen kunnen met ons ook een datum afspreken en 

eventueel zelf een menu kiezen. Zie onze website www.drie-hoefijzers.nl en Facebook voor info en actue-

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

 

Nieuw: een culinaire wereldreis! 

In juni hebben we geen landenthema maar gaan we een menu maken waarbij we ons laten inspireren 

door keukens uit de hele wereld. Deze culinaire wereldreis gaan we maken op donderdag 7 juni en op 

maandag 18 juni.  

We reizen via Amerika naar het verre Oosten, dan naar Afrika 

en we sluiten af met een Russisch nagerecht (Pavlova). 
 

       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

