Wat eten we op De Drie Hoefijzers in mei?
Beste kookvrienden en -vriendinnen,
Onze kookgasten houden niet alleen van lekker maar ook van variatie. Vandaar dat wij ook dit voorjaar
met een Italiaans getint menu aan de slag gaan. Af en toe hebben we al iets mogen proeven van het
mooie zomerweer en dus gaan de gedachten wellicht weer al naar de
vakantie. Ons menu voor mei zal
u daarom wel aanstaan, niet
alledaags maar wel lekker Italiaans. Zo starten we met een carpacciobonbon. Deze gaan we
voorzien van een hele smakelijke
en smeuïge vulling waarin onder
andere zongedroogde tomaatjes
zitten. Daarna gaan we spaghetti vongole maken. De echte
Italiaanse vongole is de tapijtschelp (een soort venusschelp) die
op een grote kokkel lijkt. Overigens zijn onze eigen kokkels
even smakelijk, volgens diverse chefs. U kunt tegenwoordig bij de betere vishandel zelf diverse soorten
schelpdieren kopen, hoog tijd dus om daar zelf eens wat mee te gaan experimenteren. Ook nu weer zult
u ervaren dat het heel erg meevalt. We besluiten met een tiramisu-variant die lekker en toch fris is,
namelijk met limoncello. En daarna zal de koffie ongetwijfeld weer lekker smaken!
Hoe ziet ons Italiaans menu in mei er uit?
 “Bonbon” van carpaccio met truffelmayonaise
 Spaghetti alle vongole (met diverse schelpdieren)
 Pollo al marsala (kip met notenwijn) met polenta en
salade met artisjok
 Tiramisu met limoncello

In mei zijn vrijdag de 17de en woensdag de 29ste beschikbaar voor de vrije inschrijvingen. Wacht niet te
lang want het aantal vrije plaatsen is ook nu beperkt! In juni is het vrij koken op vrijdag de 14de en maandag de 17de.
Groepen (vanaf 10 personen) 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)

