
Wat eten we op De Drie Hoefijzers in april? 
 

 

Beste kookvrienden en -vriendinnen, 

Precies op het moment dat we aan de slag gaan met het lichte aprilmenu houdt het op met regenen en 

barst het voorjaar los. We gaan aan de slag met een heerlijk stukje kabeljauw en dat we daarbij ook 

asperges doen zal u niet verrassen want op dit moment komt het asper-

geseizoen net op gang. Asperges zijn en blijven een exclusieve “groen-

te”, subtiel van smaak 

en als het goed is ook 

met een delicate struc-

tuur. Ze zijn zeer gezond 

en bevatten nauwelijks 

calorieën!  Bovendien 

zijn asperges een 

streekgerecht, want ze worden voornamelijk geteeld op 

de lichtere gronden rondom Heikant.  

We maken ook een soepje met asperges, met stukjes gerookte paling er in als extra smaakmaker!  

Maar we beginnen met een verrassend en fris slaatje met gamba’s, 

mango en kerstomaatjes. Het nagerecht draait om een hasselback ap-

peltje. Dat komt vers uit de oven en met wat ijs en karamel is dat een 

onweerstaanbaar toppertje.   

 

Hoe ziet ons menu van april er uit?  

 Slaatje met gamba, mango en kerstomaten 

 Aspergesoepje met gerookte paling  

 Kabeljauw met een panade van peterselie, puree, asperges, zeekraal 

en een chardonnaysaus 

 Hasselback appeltje met ijs en karamel.  
 

 

In april zijn vrijdag de 12de en maandag de 15de beschikbaar voor de vrije inschrijvingen. Wacht niet te lang 

want het aantal vrije plaatsen is beperkt! In mei is het op vrijdag de 17de en op woensdag de 29ste.  Dan 

doen we weer een Italiaans getint menu.  

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)  

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

