
Wat eten we op De Drie Hoefijzers in november? 
 

 

 

Beste kookvrienden en -vriendinnen, 

November blijkt een hele populaire maand voor kookworkshops. Misschien omdat we door de elemen-

ten gedwongen zijn om ons meer op het “binnenwerk” te storten? Wij gaan er in elk geval graag in mee 

want er is een uitdagend aanbod van gezonde en lekkere dingen. Zoals de fijne maar toch bijna verge-

ten wortels van de pastinaak. Het enige wat er gewoon aan is, is de 

kleur, maar door de combinatie met wortel  maken we een kleurig 

en lekker soepje.  (Doet u wel voor-

zichtig met de cayennepeper?)  

Vooraf maken we een couscoussa-

lade. Deze variant met granaatap-

pelpitjes en reepjes gebakken kal-

koen blijkt een aangename verrassing. Na dit culinaire uitstapje krijgen 

we parelhoen met calvadossaus, een heel erg lekkere klassieker. Ook de gekarameliseerde stukjes appel 

passen hier super bij. Appels vormen  immers de basis van calvados. De aardappelwafeltjes zijn een 

interessante variant van het grote palet van aardappelbereidingen. Met het niet alledaagse nagerecht 

met kastanjemousse sluiten we dit herfstmenu op een waardige wijze af.  

We hebben pas een groep gehad die dit menu maakte en die was enthousiast. Wacht daarom niet al te 

lang met reserveren! 
 

 Hoe ziet ons maandmenu voor november er uit?  (foto’s) 

 Couscoussalade met granaatappelpitjes en kalkoenreepjes  
 Pittige pastinaak-wortelsoep  
 Parelhoenfilet met calvadossaus, karamelappel en aard-

appelwafeltjes 
 Dessert met kastanjemousse en sinaasappel 
 

Op  maandag 11 en donderdag 21 november gaan we dit 

maandmenu maken met de vrije inschrijvers.  

In december is het op dinsdag de 3de, maandag de 9de en maandag de 16de. 

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. 
 

Eindejaar 

In december gaan we het extra feestelijk 5-gangenmenu maken. Dit menu in het kort: Carpaccio van rode 

biet met zalm, heldere bospaddenstoelensoep, tarbot met sinaasappel, hazenrugfilet met frambozensaus 

en Eaton Mess met cranberry’s.  

Wie wil dat niet zelf kunnen maken?  Reserveer tijdig! 
  

       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

