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APERITIEFTAFEL
Een rijkelijke aperitieftafel voor jong en oud.
Ideaal voor een feestelijk aperitiefmoment.

 > Focaccia breekbrood met peer, camembert en Luikse stroop

 > Kruidige bladerdeegstengels met Parmezaan dip

 > Tortilla’s met cheddar, zure room en groene kruiden

 > Quiche met spekjes, knolselder en ui 

 > Huisbereide worstenbroodjes met truffel

 > Flinters Parmaham 

 > Huisbereide varkensrilette

KIES UW STARTER

pakket per 2  personen

30,00 euro / pakket
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HAPJESPAKKET
3 koude en 3 warme hapjes. 

 > Pompoen, gelakte eendenborst, hoisin

 > Gerookte zalm, rillette van verse zalm, roomkaas, groene kruiden

 > Ree, glühwein, sinaascompôte 

 > Quiche van spekjes, knolselder en ui

 > Croque met scampi en chorizo

 > Loempia van kip teriyaki en sesam

(ovenhapjes)

KIES UW STARTER

5,50 euro / persoon (enkel warme hapjes)

10,00 euro / persoon



4

GROOTMOEDERS MENU
een gezellig gevulde tafel op grootmoeders wijze

Trio apéro vidé
garnaal, kaas, ham

Visschelp
visschelp gevuld met zeetong, gesmoorde prei, 
garnalensaus

Hertenragout
heerlijke huisbereide wildragout, zacht van smaak
zilverui, girolles, veenbes

Warme appeltaart
met roomijs van L’Atelier Sucré
vanillesaus, gezouten karamel roomijs

met mogelijkheid tot aangepaste bieren - zie p. 8

KIES UW FEESTMENU

43,50 euro / persoon
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KIES UW FEESTMENU

GENIETERS MENU
Butternutvelouté,
kruidenspek, groene kruiden, gerookte forel

Gebakken zeebaars
venkelstoemp, grijze garnaal,  
kruidenbotersaus met pernod

Kalkoenfilet ‘Poire William’
peer, walnoot, girolles, ‘Poire WIlliam’ saus

Combinatie van karamel en espresso
karamel, chocoladebiscuit, koffie, cassis 

met mogelijkheid tot aangepaste wijnen - zie p. 8

47,50 euro / persoon
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KIES UW FEESTMENU

FIJNPROEVERS MENU

Aperitiefbordje met 3 hapjes
 > pompoen, gelakte eendenborst, hoisin

 > gerookte zalm, rillette van verse zalm, roomkaas, 
 groene kruiden

 > ree, glühwein, sinaas 

Degustatie “kabeljauw”
schorseneer, kastanje, truffel

Bouillabaisse “Jürgen kookt” 
zeetong, chorizo, rivierkreeft
begeleidende kreeftensoep

Traag gegaarde hertenbout
knolselder, pecan, wildsaus met braambes

Chocolade “Orangette”
chocolade, geconfijte sinaasappel, crumble van brownie, 
rolbiscuit met cacao en sinaas

met mogelijkheid tot aangepaste wijnen - zie p. 8

53,50 euro / persoon
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KIES UW FEESTMENU

KREEFT MENU
Aperitiefbordje met 3 hapjes
 > pompoen, gelakte eendenborst, hoisin

 > gerookte zalm, rillette van verse zalm, roomkaas, 
 groene kruiden

 > ree, glühwein, sinaas

Kreeft “Belle vue”
halve koude kreeft gedresseerd op bord,
salade, hoeve ei, cocktailsaus

Huisbereide bisque 
garnituur: grijze garnaal

Gegratineerde halve kreeft
crème van pompoen, cheddar en gepofte pitjes,
tricolor van gepofte wortel, limoenbotersaus

Chocolade “Orangette”
chocolade, geconfijte sinaasappel, crumble van brownie, 
rolbiscuit met cacao en sinaas

met mogelijkheid tot aangepaste wijnen - zie p. 8

het menu bevat 1 volledige kreeft van 750g per persoon

72,50 euro / persoon
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in samenwerking met de Kaprijkse microbrouwerij Angarde en Delivino wijnhandel uit Maldegem

BIEREN GROOTMOEDERS MENU

2 flessen van 75cl

Cimier
Zoetige tripel met bittere afdronk 8,3%

Barbute
Droge tripel met koriander 8,5%

per pakket

20,00 euro

WIJNEN FIJNPROEVERS MENU

Spanje 
Las Cuadras do Costers Del Segre 2021
Dit familiedomein werd opgericht in de jaren ’90. 
Costers del Segre is gelegen in de Catalaanse 
provincie Lleida. Licht strogeel met groenachtige re-
flecties. Puur, helder en kristallijn. Hoge aromatische 
intensiteit en finesse van aroma’s. Qua smaak een 
waaier van steenfruit, perzik, abrikoos, tropische 
fruittonen en een bloemige achtergrond
 
Portugal
Rapa Lobos Reserva do Douro 2020  
Het kleine wijngoed Santa Eugènia ligt verscholen 
in de Douro gelegen op 8 verschillende terrassen.
Intens gekleurde rode wijn met een neus van rood 
fruit refererend naar Porto. Gemaakt van de Touriga 
Nacional, Tourga Franca en Tinta Roriz. Vlezige wijn 
die perfect samengaat met rood wild.  

WIJNEN GENIETERS MENU

Portugal
Gandarada  Branco Dão 2021  
Witte wijn gemaakt van de Encruzado, Cerceal 
Branco en de Malvasia Fina. Florale, fruitige neus 
met een aangename sappige smaak.

Frankrijk
La Guerre des Bouchons Languedoc 2021  
Aangename blend van Syrah, Merlot en Grenache. 
Dieprood, fruitig en zachte structuur.
Domein ligt in Abeilhan, Languedoc.

per pakket

22,50 euro

WIJNEN KREEFT MENU

Italië 
Tenuta Salvaterra Pinot Grigio delle Venezie 2021 
Tenuta Salvaterra is gelegen in het Valpolicella- 
gebied rechts van het Gardameer rond de stad 
Verona. Een frisse neus met intense aroma’s.  
Een mooi opbouwende structuur in de mond met 
een frisse afdronk.

Zuid Afrika 
Bellingham Stellenbosch Chardonnay 2020 
In de vallei van Franschhoek, genesteld tussen uit-
lopers van het Groot Drakensteingebergte, ligt het 
landhuis (de homestead) van Bellingham. Heerlijke 
geur, limoen en citrus, rokerig, zacht, vanille, lekker 
glas, fruit en hout, mooi uitgebalanceerd, met fijne, 
natuurlijke zuren.

per pakket

27,50 euro
per pakket

30,00 euro
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KIES UW FEESTMENU

VEGETARISCH MENU

Aperitiefbordje met 3 hapjes
 > cremeux van pompoen, curry, gepofte pitjes

 > knolselder, gepekelde appel, pecan

 > gepofte aubergine, feta, zwarte look

Butternut velouté
gepofte pitjes, roomkaas, groene kruiden

Soufflé van pastinaak en bospaddenstoel
stoemp van kastanje, tricolor van wortel, 
rode kool in porto, appel, veenbes

Chocolade “Orangette”
chocolade, geconfijte sinaasappel, crumble van brownie, 
rolbiscuit met cacao en sinaas

52,50 euro / persoon
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KIES UW FEESTMENU

KINDER MENU
Huisbereide tomatensoep
verse balletjes en peterselie

Huisbereide vol au vent
huisgebakken vidé koek  
inclusief 6 kroketten en appelmoes

Chocolademousse 
combinatie van witte en donkere chocolademousse

28,50 euro / persoon
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SWEET CAKE
zoetigheden voor bij de koffie

3 financier cakejes per persoon

 > chocolade, hazelnoot, praliné

 > appel, kaneel, karamel

 > cheesecake, blauwe bes, limoen

inclusief 250g vers gemalen koffie  
van “De Witte Zwaan”

28,00 euro / 4 personen
15,00 euro / 2 personen
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Alle hoofdgerechten worden voorzien van 

 > ruim assortiment warme groenten  
 soufflé van pastinaak en bospaddenstoel, stoemp met kastanje en spekjes, 
 tricolor van wortel, rode kool in porto, appel en veenbes

 > 6 aardappelkroketten per persoon

Apart te verkrijgen
 > huisbereide kaaskroketten   .................................................................................................................................  2,50 / stuk

 > huisbereide garnaalkroketten (grijze garnalen)   ..........................................................................  3,50 / stuk

 > vispannetje (voorgerecht)   .....................................................................................................................................  16,50 / stuk

 > vispannetje (hoofdgerecht)   .................................................................................................................................  24,50 / stuk

 > huisbereide garnalensoep “Bisque” met cognac   ...................................................................  9,00 / liter 
 inclusief 100g grijze garnaal

 > halve kreeft Belle Vue (1/2 kreeft van 750g)   ......................................................................................  25,50 / stuk

 > kreeft (1 kreeft van 750 g)   ......................................................................................................................................  45,50 / stuk 
 crème van pastinaak, crumble van gebrande hazelnoot,  
 tricolor van gepofte wortel, truffel botersaus

 > ragout van hert, zilveruitjes en bospaddenstoelen   ................................................................  23,50 / persoon 
 400g ragout van hert, kroketten en warme groenten

 > vol au vent van kip, champignons en gehaktballetjes  .........................................................  20,50 / persoon 
 400g vol au vent, huisgebakken vidé koekje en kroketjes

 > warme groenten   .............................................................................................................................................................  8,50 / persoon 
 soufflé van pastinaak en bospaddenstoel, stoemp met kastanje en spekjes, 
 tricolor van wortel, rode kool in porto, appel en veenbes

 > aardappelkroketten   .....................................................................................................................................................  3,50 / 10 stuks

 > duo van chocolademousse, brownie, vanillesaus met speculoos   ......................  9,50 / stuk
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BELANGRIJK OM TE WETEN

Bestellingen worden aangenomen tot

zondag 18 december (voor afhaling 24 december)
zondag 25 december (voor afhaling 31 december)

Wij hebben onze limieten, dus wees er tijdig bij. Vol is vol.

Afhalen van de bestellingen kan op:

zaterdag 24 december van 13:30 tot 17:00
zaterdag 31 december van 13:30 tot 17:00

Betaling via onze site wordt geapprecieerd. Zo helpt u mee aan een vlotte afhaling.
Afrekenen bij afhaling kan ook ter plaatse met bancontact, payconic of cash.

Wij voorzien geen broodjes bij de gerechten. 
Wij proberen elke bereiding correct te presenteren en in te pakken  
om het vervoer zo gemakkelijk mogelijk te maken.
Wij werken enkele gerechten af op bord en geven alle gerechten mee in stapelbakken. 
Daarom wordt bij elke bestelling een cash borg gevraagd van 20 euro..  
Bij het terugbrengen van het materiaal krijgt u deze terug, mits volledigheid materiaal.

Gelieve de geldende corona maatregelingen in acht te nemen tijdens het afhaalmoment.

Bestellingen worden enkel via email of online aangenomen om misverstanden te vermijden.

Hoe bestellen?

via de website  www.jurgenkookt.be
via mail   jurgenkooktmijnbestelling@gmail.com  

Uw bestelling wordt steeds bevestigd per mail
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www.jurgenkookt.be


