
Wat eten we op De Drie Hoefijzers in oktober? 
 

 

Beste kookvrienden en -vriendinnen, 

Oktober is de tijd van de vallende bladeren. Voor sommigen minder leuk, maar het is ook het sein om 

weer binnen aan de slag te gaan, zoals met kokerellen en lekker eten. En laat nu net ook het ergste ge-

doe rondom Corona voorbij lijken! In Nederland is de 1,5 m van de baan en kunnen bijna overal de 

mondkapjes opgeborgen worden, of weggegooid. Een extra stimulans om 

er weer eens op uit te gaan. Voor een kookavondje bij De Drie Hoefijzers 

bijvoorbeeld! Het is al zo lang geleden dat 

we eens iets leuks met anderen konden 

doen! 

We starten op met een niet-alledaags 

menu. De carpaccio van twee soorten rode biet (zeer dun gesneden) is 

vernieuwend maar toch smakelijk, met een heerlijke dressing. Het ro-

mige soepje van champignons met coquilles zal bij de liefhebbers wel al 

tijdens het lezen het water in de mond doen lopen.  

“Confit de canard” (met gekonfijte eend) is in Frankrijk een populaire klassieker. Maar ook in Nederland 

is dit een topper. En het nagerecht, een yoghurtmousse met abrikozen, is fris en lekker. Allemaal ge-

rechten die u ook thuis kunt herhalen. Meldt u vlug aan want het zal snel gaan! 
 

Hoe ziet ons menu van oktober er uit?  
 

• Bietencarpaccio met geitenkaasdressing (foto) 

• Romig soepje van champignons met coquilles (foto) 

• “Confit de canard” met krieltjes en zuurkool (foto) 

• Abrikozen-yoghurtmousse (foto) 
 

Maandag 11 oktober en donderdag 28 oktober zijn beschik-

baar voor de vrije inschrijvingen. 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 voor reserveringen of 

speciale wensen.  
 

Nieuwsbriefperikelen 

Beste mensen, we hebben problemen gehad na de overgang naar Outlook. Alle mailadressen waren weg. 

En daarna werden we onverwachts geconfronteerd met een maatregel van Zeelandnet waardoor we geen 

grote groepen meer een bericht kunnen sturen. Daardoor is september als 

kookmaand in het water gevallen.      Dat moet dus anders en beter. Hope-

lijk gaat dat straks allemaal weer van een leien dakje.  
             

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

