
Wat gaan we in eten in maart? 

 

Het nieuwe jaar komt al lekker op gang. Februari was voorbij voor we het beseften. De zomer laat 

nog even op zich wachten. We merken allemaal aan de groentenprijzen dat groenten telen in de 

winter in onze regio een uitdaging is. Wij gaan ook nu weer voor een groente van het seizoen, deze 

keer paksoi. Niet iedereen kent paksoi en dat is jammer. Het is nu eens een groente die niet al te 

sterk van smaak is en ook nog eens mooi groen en knapperig. Oorspronkelijk komt deze groente (net 

als amsoi, mizuna, komatsuna en tatsoi) uit het Verre Oosten. Geen wonder dat ze het prima doet in 

de wok, bij de biefstukpuntjes in het hoofdgerecht. Bij deze biefstukjes gaan naast de paksoi ook 

rode ui, paprika, peper en paddenstoelen. Een beetje limoensap, wat vissaus en enkele pinda's 

maken het gerecht wat oosters. Daarbij serveren we zwarte rijst! Eens wat anders maar toch 

herkenbaar en prima zelf te maken. Een lekker en eigentijds hoofdgerecht wordt dat. 

 

Maar we beginnen met een frisse salade. Fris vanwege de appel, de bleekselder en de 

frambozenazijn. In de dressing gaat ook een beetje kerrie. Het Franse geitenkaasje geeft er body aan 

en ook veel smaak. De garnering met veldsla, pijnboompitjes en een paar preischeutjes maakt het 

helemaal af. Een lekker en gezond voorgerecht. 

 

Het bloemkoolsoepje, officieel een velouté, wordt opgesmukt met "apple blossem cress", een nieuw 

soort spruitgroente, die echt wat doet denken aan appelbloesem! (Dus geen appel!) Spruitgroenten 

kunnen gerechten een extra dimensie geven en ze zijn jaarrond verkrijgbaar. Dit soepje wordt 

geserveerd met wat stukjes krokant gebakken ontbijtspek en de "apple blossom cress" uiteraard. 

 

Het nagerecht, frambozencheesecake op een bodempje van Bastognekoeken is enigszins klassiek, 

maar wel lekker en je kunt er heel eenvoudig ook thuis de handen mee op elkaar krijgen!  

En uiteraard zal daarna de koffie of thee wel weer smaken! :-)  

 

Vrije workshops zijn er op donderdag16 en donderdag 30 maart. (Om 18.00 uur) Wacht u niet al te 

lang met reserveren! 

 

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 ons voor speciale wensen. 

 

Ons menu van maart: 

  

• Slaatje van appel, kerrie, selder en warm 

geitenkaasje.   

• Bloemkoolvelouté met apple blossom "kers" 

• Biefstukpuntjes met o.a. paksoi en pinda's en 

zwarte rijst  

• Frambozencheesecake in een glaasje  

 

           Heel veel kookplezier! 

                     Marlies en Karel Martinet 


