
Wat gaan we eten in april? 

In april hebben we eigenlijk altijd een menu waar asperges in verwerkt zitten. Er is namelijk  

geen enkele groente die zo met het voorjaar verbonden is als de asperge. En het is ook een 

fijne groente. Maar deze keer gaan we daar een avontuurlijke draai aan geven.  

We beginnen met rolletjes rosbief die we vullen met fijne groene aspergetips. Die twee 

smeden we aan elkaar met een licht pittige en aangenaam smakende crème met 

mierikswortel. 

In het soepje met gepureerde witte asperge doen we kleine stukjes kip. En we versieren 

deze met enkele gegrilde groene aspergepuntjes.   

Bij het hoofdgerecht worden de klassieke witte asperges letterlijk en figuurlijk ondersteund 

door een amandelrisotto. Daar zal ook het roosje van parmaham wel prima bij smaken.  

Het nagerecht is een hoogstandje. We gaan eerst zelf een tuile maken van koekjesdeeg. Dat 

is een fraai en lekker krokant bakje dat we gaan we vullen met aardbeien en een crème van 

mascarpone en lemon curd! Het resultaat is niet alleen erg lekker, maar het ziet er ook 

schitterend uit!  

Alles bij elkaar weer een mooi, lekker en ook vernieuwend voorjaarsmenu! En spelenderwijs 

oefen je met het maken van risotto en leer je ook nog zo’n leuke tuile maken.  

Ons menu van april? 

 

• Rosbiefrolletjes gevuld met een crème van mierikswortelpuree en groene aspergetips 

• aspergesoepje met kip, gegrilde groene aspergepuntjes en geitenkaascrostini 

• asperges met amandelrisotto en parmaham 

• tuile gevuld met een crème van mascarpone en lemon curd en daarbij aardbeien 
 
 

Uitzonderlijk is er op zaterdag 9 april een vrije workshop van 14.00 tot 18.00 uur! Woensdag 

20 en donderdag 21 april zijn voor de vrije inschrijvingen (Om 18.00 uur) In mei staat de 

Griekse keuken op het menu, op dinsdag de 10de en 

op donderdag de 19de. 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.  

 

Heel veel kookplezier!  
 

        Marlies en Karel Martinet 
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