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Wij brengen lokaal tot in uw huiskamer

Een gezellige share & support menu uit eigen streek

Wij werken zo goed als uitsluitend met  
lokale producenten en handelaars.  

Op die manier proberen ook wij, in deze moeilijke tijden, 
een steentje bij te dragen en onze lokale economie  

te ondersteunen.
.



Aperitief
stel zelf uw aperitief assortiment samen

Meetjeslandsche tapasplank 
voor +/- 4 personen€

20,00

• Dip van bezembinderham en graantjesmosterd
• Mousse van augustijnpaté
• Tsjeutkaas crème
• Cremeux van Frapa geitenkaas

Meetjeslandsche hapjesbox €
8,00

Een assortiment van 6 hapjes

Koud

• Mousse van Bezembinderham, gerookte mayo,  
 crumble van gedroogde spekjes
• Tartaar van rundsvlees “Pauwenhof”,   
 gepekelde sjalot en pickles
• Panna cotta van venkel, dille en gerookte paling

Warm

• Croque “Kasseibijter” en spekjs
• Kroketje van hoeve ei, grijize garnaal en stip van peterselie
• Quiche van Boekhouts witloof en Meetjesham



Meetjeslandsch menu
38,50/persoon

Tapas uit eigen streek
Een uitgebreid tapasassortiment boordevol lekkere 
Meetjeslandsche streekproducten:

• Dip van bezembinderham en graantjesmosterd
• Mousse van augustijnpaté
• Tsjeutkaas crème
• Cremeux van Frapa geitenkaas

Groene selder - venkel velouté

Mousse van gevogelte – spekjes - peterselie
Combinatie van warme velouté en koud voorgerecht

Huisbereid rundsstoofvlees

Huisbereide rundsstoverij met Zelzaatse jenever
Gegratineerd groentepannetje, 
Verse aardappelkroketten

Pomme charelle dessert met warm appeltaartje

Heerlijke combinatie van Pommme Charelle Cremeux,  
toetsen van speculoos en een warm bladerdeeg- appelgebakje
.



De Meetjeslandsche tapas tafel
17,50/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 Pauwenhof,  
 structuren van truffel, sjalot en augurkjes

 » Mousse van Bezembinderhamham, kruimels van geroosterde uitjes, 
 mosterdmayonnaise

 » Buratta mozzarella, gemarineerde kerstomaatjes en basilicum 

 » Mousse van groene kruiden, frapa geitenkaas, 
 gemarineerde zalm met Zelzaatse jenever, viseitjes

 » Crème van venkel, zeebrugse garnaal en blauwe kaas

 » Plank met chorizo, mortadella, …

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

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



Meetjeslandsch koud buffet
28,50/persoon

Een rijkelijk buffet van 7 individuele gerechtjes met groente- 
en fruitbuffet

 » Tomaat met grijze garnaaltjes en groene kruiden

 » Gepocheerde zalm & gerookte zalm met Frapa geitenkaas 
 en viseitjes

 » Gevulde eitjes met gerookte paling en peterselie

 » Mini wraps van avocado, Tsjeutkaas en roomkaas

 » Gerookte Meetjesham met meloen en portogelei

 » Mousse van bezembinderham met geroosterde uitjes

 » 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 per persoon en 2 sausjes
.



Verdere info

JÜRGEN KOOKT
Gentstraat 30

9971 LEMBEKE

0479 93 69 78
jurgenkookt@gmail.com

***
Bestel online op www.jurgenkookt.be

***

Minimum 2 dagen op voorhand bestellen

Alle prijzen zijn inclusief BTW

***

Indien mogelijk brengen wij de bestelling  
bij u thuis, tot aan de deur.

Wij verzoeken enkel te betalen met bancontact, 
payconic of via overschrijving.

***

Onze bereidingen kunnen steeds sporen  
bevatten van gluten, lactose,…  

Gelieve bij bestelling ons attent maken op  
eventuele allergiën.  

Wij houden hier op vraag zeker rekening mee.
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