
Wat eten we op De Drie Hoefijzers in januari? 
 

 

 

Beste kookvrienden en -vriendinnen, 

Hopelijk had u de gedroomde Kerst, met goede gesprekken, mooie muziek en heerlijk eten en drinken. 

En was er waardering voor uw culinaire inspanningen. Het waren ongetwijfeld drukke dagen, en nu 

komt Oud en Nieuw er al weer aan. Halen we nog één keer het gourmetstel uit de kast, bakken we olie-

bollen, of houden we het simpel? Met wat bubbels er bij gaat dat 

weer helemaal goed komen. Hopelijk wordt 2020  voor u een heel fijn 

en gezond jaar.  

Eten en drinken komt elke dag terug. Het 

bindt ons samen, dus laat ons er een klein 

feestje van maken en geen sleur.  

We starten met de blik gericht op Bour-

gondië. De fijne gerechten die we gaan maken heten niet voor niets 

“klassiekers”, die blijven populair. Omdat ze zo lekker zijn, en ze zijn niet eens ingewikkeld. Er hoort hier 

en daar wat knoflook in,maar hoeveel, dat bepaalt  u zelf. De meeste gerechten spreken voor zich. Bij-

zonder is wel dat we bij de Boeuf Bourguignon  een aardappelgerechtje gaan maken in de oven zoals u 

dat nog nooit gegeten hebt, een aanrader. Frans eten is niet voor niets een van de toptrends voor 2020. 

 

Hoe ziet ons Bourgondische januarimenu er uit?  
 

 Escargots à la bourguignonne  

 Saffraancrèmesoep met rivierkreeftjes 

 Boeuf bourguignon met ovenaardappels en haricots verts  

 Crème brûlée met koffie en kardemom   
 

Woensdag 22 januari is voorlopig de enige beschikbare dag 

voor de vrije inschrijvingen. In februari is het op vrijdag de 14de en maandag de 17de.  Er staat dan rode 

poon op het menu! Groepen kunnen met ons ook een datum afspreken en eventueel zelf een menu kie-

zen. Zie onze website www.drie-hoefijzers.nl en Facebook voor info en actuele ontwikkelingen. Mail ons 

of bel voor reserveringen of speciale wensen.  

 

Verder? 

Wij blijven zoeken naar gerechten die lekker en gezond zijn, en gemakkelijk te maken. Soms klassiek, 

maar altijd met een eigentijdse draai. En zo vers als mogelijk. Onze prijzen handhaven wij. We hopen bin-

nenkort ook betalen met de pin mogelijk te maken. Tenslotte willen wij langs deze weg u nog een hele 

fijne jaarwisseling toewensen en natuurlijk ook een  

            heel goed en gezond 2020  
                met 
        heel 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

