Wat eten we op De Drie Hoefijzers in februari?
Beste kookvrienden en -vriendinnen,
Na het oosterse menu van januari zoeken we het in februari weer wat dichter bij huis. Want “verandering van spijs doet eten”. Maar wees gerust, we gaan iets nieuws zeker niet uit de weg. Zo gaan we bij
het voorgerecht een verrassende combinatie maken met gerookte
paling en dat hebt u vast nog niet
vaak geproefd. Met de uienroomsoep hebben we een gezond winters soepje dat in staat is om ons
zelfs de erwtensoep te doen vergeten. En van de kalkoentournedos
maken we door de combinatie met
kerrie, geroosterde bloemkoolsalade en aardappelmuffins toch weer
een internationaal getint gerecht. En zelfs het nagerecht, tiramisu
met speculaas en kaki, doet een beetje Aziatisch aan. De kaki (ook wel
sharon genoemd) heet officieel diospyros kaki, letterlijk “godenvrucht”. Hij schijnt ook ontzettend gezond te zijn en hij is ook nog
eens goed verkrijgbaar in de winter. Tot onze blijdschap (we vliegen liever geen groenten en fruit in)
worden deze van oorsprong Aziatische vruchten tegenwoordig ook volop geteeld in Europa, met name
in Spanje en Italië. Maar ook in eigen land lukt het tegenwoordig af en toe. Zie de foto onderaan, gemaakt bij ons op het erf.

Hoe ziet ons menu van februari er uit?





Gerookte paling met rode biet, appel en mierikswortelroom (zie foto)
Uienroomsoep (zie foto)
Kalkoentournedos met kerrie, geroosterde bloemkoolsalade, aardappelmuffins (zie foto)
Tiramisu met speculaas en kaki

In februari zijn donderdag de 21ste en maandag de 25ste beschikbaar voor de vrije inschrijvingen. In maart
is het op vrijdag de 15de en op maandag de 25ste. Op de website vindt u ook al het menu voor maart.
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 actuele
ontwikkelingen. Mail ons of bel 0114 370555 voor reserveringen of speciale wensen.

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)

