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Geachte,

Hartelijke dank voor uw interesse in Jürgen kookt.
Reeds 6 jaar maken we, in samenspraak met de gastheer  
en/of gastvrouw, elk evenement tot een geslaagd geheel. 
Mijn cateringbedrijf is jong, dynamisch en staat open voor  
leuke en toffe uitdagingen.

Hieronder vindt u info die van belang kunnen zijn om  
de gerechten op uw evenement tot zijn recht te laten komen.

 » Hapjes, voorgerechten en desserts worden steeds op  
 bord meegegeven.

 » Warme gerechten worden meegegeven in wegwerp-  
 ovenschalen. De gerechten dienen afgedekt in de oven om  
 uitdroging te voorkomen.

Enkele zaken om rekening te houden bij uw bestelling.

 » De gerechten vanaf 2 personen klaargemaakt worden,  
 in een minimum bestelling vanaf 4 personen.

 » Als er materiaal meegegeven wordt,  
 wij een waarborg vragen van 20,00 euro/bestelling.  
 Deze waarborg dient cash betaald te worden bij afhaling  
 en ze wordt onmiddellijk terugbetaald bij terugbrengen van  
 het materiaal.

 » U kan bij ons cash, met Payconiq of met Bancontact betalen.

 » Bestellingen kunnen aan huis gebracht worden 
 (binnen een straal van 15km).

 » Materiaal vuil terug: 1,00 euro/pp

 » Onze producten bevatten gluten en lactose. 
	 Graag	vernemen	we	specifieke	vragen	ivm	intoleranties.

 » Vraag naar onze vegetarische alternatieven.



Op zoek naar lekkere sprankels?

Blanquette de Limoux - Domaine Rosier

De Blanquette de Limoux wordt aanzien als één van de oudste 
mousserende wijnen ter wereld.  
 
Het was Dom Perignon die op  
pelgrimstocht naar St. Hilaire, Limoux, trok. 
Hij zette er de Méthode Traditionelle 
op punt, die werd later gebruikt in de Champagnestreek. 
Frisse,		mousserende	wijn	met	fijne	mousse.

Zeer feestelijk. 
90% Mauzac druif,  
aangevuld met 10% Chardonnay.
Heel lekker met exquise hapjes.  

Champagnekwaliteit!

14,50/fles 
geopende verpakkingen worden niet teruggenomen

Wij kunnen u ook een volledig pakket aanbieden: 

zeer elegante, speciaal ontworpen aperitief glazen
ijsemmers

1 euro /persoon 



Aperitief

Tapasplankje 
voor 3 à 4 personen

16,00/per plankje

• Foccacia staafjes, pittige popcorn
• Olijfjes, chorizo, manchego kaas, 
• Gemarineerde kerstomaatjes, huisbereide gepekelde augurkjes 
• Duo van huisbereide dips

Hapjes

Hapjes koud
1,45/st

• Carpaccio van rund, zuiderse ratatouille, chipotle
• Crème van limoen, carpaccio van sint jacobsvrucht
• Panna cotta van schaaldieren, grijze garnaal, saffraan
• Mousse van broccoli, gerookte forel en amandel

Hapjes warm
1,45/st

• Croque met chorizo, parmezaan en rucola
• Kroketje van kip en curry
• Zeetonggratin met wortel en saffraan

Hapjesbox
Een assortiment van 6 hapjes

8,00/st

• 3 koude hapjes
• 3 warme hapjes

Hapjes kunnen variëren naargelang het seizoen



De tapas tafel
18,00/persoon

Een aperitief assortiment van 8 verschillende kleine gerechtjes 
die centraal op uw tafel komen te staan. 

Iedereen kan zich naar hartenlust bedienen, 
smeren, doorgeven… 

FOODSHARING

Het assortiment wijzigt wekelijks, naargelang marktaanbod.
We respecteren een mooie verhouding vis-vlees-vegetarisch

Voorbeeld assortiment

 » Romige rundstartaar, structuren van truffel,  
 sjalot en augurkjes

 » Mousse van ham, kruimels van geroosterde uitjes en 
 mosterdmayonnaise

 » Buratta mozzarella, gemarineerde kerstomaatjes 
 en basilicum

 » Mousse van groene kruiden, zure room, 
 gerookte forel en viseitjes

 » Crème van artisjok, zeebrugse garnaal en blauwe kaas

 » Plank met chorizo, mortadella, …

 » Bokalen met olijven, gemarineerde manchegokaas 
 en huisgepekelde augurkjes,…

Deze tapastafel komt met een ruim aantal gegrilde foccacia broodjes.
Deze kunnen naar hartenlust belegd en besmeerd worden 

met bovenstaande bereidingen.



lentetip! De tapas lente tafel
20,00/persoon

Een aperitief assortiment van 8 verschillende kleine gerechtjes
die gecombineerd worden met 5 oven bereidingen.  

Zelf heel makkelijk te warmen.
Iedereen kan zich naar hartenlust bedienen,  

smeren, doorgeven… 

FOODSHARING

Het assortiment wijzigt wekelijks, naargelang marktaanbod.
We respecteren een mooie verhouding vis-vlees-vegetarisch

Voorbeeld assortiment 

 » Mousse van verse zalm, bieslook en roomkaas

 » In de oven: Kleine papilotte van snoekbaars, tuinbonen en limoen

 » Sucrine salade, ananas en curry 
 Begeleidend om te frituren: gevogeltekroketjes met curry

 » Salsa van tomaat en rode ui, huisbereide guacamolé 
 In de oven: gegrilde focaccia

 » In de oven: aardappeltaart “Tortilla” 
 met lente-ui – paprika - spekje

 » Combinatie van broccoli, amandel en gerookte forel

 » Plank met chorizo, mortadella, gerookte ham, manchego kaas,…

 » Bokalen met olijven, gemarineerde kerstomaat, tappenades,…

Deze tapastafel komt met een ruim aantal krokantjes..
Deze kunnen naar hartenlust belegd worden met bovenstaande bereidingen.



Af haalmenu’s

FEBRUARI

Tapas plank
Een foodsharing assortiment van verschillende grabs&dips

Sint-Jacobs schelp
Sint-Jacobs	vruchten	in	hun	schelp	fijn	gesneden	prei,	cham-
pagnesaus

Parelhoenfilet
Gevulde	parelhoenfilet,	groene	asperge	romige	jus	met	 
morieljes, aangepaste groenten, kroketjes

Taartje voor 2
Heerlijke huisbereide frambozentaart om te delen 
Garnituren: coulis van framboos – crumble van pistache – 
vanille-ijs – basilicum-vanillesaus

€36,50 pp



Af haalmenu’s

MAART

Hapjes 
Trio van 3 hapjes

Romige vissoep “Dugléré”
Vissoep met rijkelijke garnituur van tomaat,  
champignons, groene kruiden en grijze garnaal

Rundsfilet pur
Gegrilde	rundsfilet	pur
jus natuur met oude port, aangepaste groenten, kroketjes

Chocolade dessert
Heerlijke combinatie van chocolade en praliné

€40,50 pp



Broodjeslunch

Een	broodjeslunch	met	verfijnd	beleg,	 
seizoensgericht en gecombineerd met fruit.

De	ideale	lunch	of	een	fijne	hap	voor	uw	opendeurdag!

Broodjesmaaltijd “Wraps”
1,5 grote wraps pp

€9,00

Allerlei wraps, met verschillende vullingen,  
in buffetvorm gebracht op grote plateaus en 
in stukken gesneden om makkelijk uit de hand te kunnen eten.

Broodjesmaaltijd “Foccacia”
5 stuks per persoon

€10,50

Allerlei open foccacia, met verschillende vullingen,  
in buffetvorm gebracht op grote plateaus.

Broodjesmaaltijd “Mini sandwich”
6 mini sandwiches per persoon

€9,50

Allerlei mini sandwiches, met verschillende vullingen,  
in buffetvorm gebracht op grote plateaus.



Eenpansgerechten
Verschillende keuze gerechten,  

telkens in een grote elektrische pan geleverd.
20 minuten verwarmen en centraal op tafel plaatsen!

Voorjaarsrisotto (vegetarisch)
€17,50

Wok van witte en groene asperge.
(witte asperges vanaf 11/04)
Ruime romige risotto met dragon en salie

Thaïse groentecurry met gevogelte en noedels
€18,50

Wok van kippeblokjes, aubergine, courgette en groene curry
Oosterse glasnoedels

Zeevruchten saffraan risotto 
€19,50

Wok van mosselen (uit de schelp), zeevruchten en wortelblokjes
Romige rissotto met saffraan en dille

Royaal van noordzeevis, parelcouscous en voorjaarsgroen 
€21,50

3 verschillende vissoorten als begeleiding bij  
een wok van parelcouscous en verschillende groentes.



Huisbereide gerechten
Per stuk of per kg te verkrijgen

Kaaskroketten (85g/st)
€1,85/st

Garnaalkroketten (85g/st)
€2,50/st

Vol au vent (400g pp incl vidé koekje + kroketten)
€12,50/pp

Warme groenten (incl 6 kroketten per persoon)
€6,50/pp



Voorjaarsbuffet
Een rijkelijk buffet van 7 individuele gerechtjes  

 met groente- en fruitbuffet 

• Tomaat met grijze garnaaltjes en groene kruiden
• Gepocheerde tongrolletjes met kruidenroom en viseitjes
• Gevulde eitjes met ham en prei
• Mini wraps van avocado, gerookte zalm en roomkaas
• Gerookte hamroosjes met meloen en portogelei
• Gekookte hamrolletjes met verse asperges (vanaf 11/04)
• Combinatie van mozzarella Burrata en gemarineerde tomaat

• Salades, komkommer, kerstomaatjes, geraspte wortelen,  
 bloemkool broccoliroosjes... 
 Rijkelijke  afwerking van verse vruchtjes: ananas, aardbeien,  
 meloen, druiven, frambozen, braambessen… naargelang het seizoen 

• Aardappelsalade en couscous salade
• 2 broodjes pp en 2 sausjes

UITBREIDING

halve babykreeft Belle Vue en garnalensoep
supplement: 16,50 per persoon

€
28,50 

per persoon 



Verdere info

JÜRGEN KOOKT
Gentstraat 30

9971 LEMBEKE

0479 93 69 78
jurgenkookt@gmail.com

***
Bestel online op www.jurgenkookt.be

***

Minimum 4 dagen op voorhand bestellen

Alle prijzen zijn inclusief BTW


