Afhaalfolder
Gezellig tafelen... dat kan!
Met ‘t kokkerelleke

Gelieve enkel te bestellen via:
0498/03.61.21
info@tkokkerelleke.be

Ontdek onze website en blijf op de hoogte via facebook!
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
www.tkokkerelleke.be

Gerechten doorheen het jaar te verkijgen!
Aperitiefschotels
Ellen’s knabbelplankje (plankje met carpaccio, rilette, zalm,... aangevuld met heerlijk brood)
Tapa tapa schotel (prijs per persoon)
Culi - box van ‘t huis (6 verschillende glaasjes met koude hapjes)
Tapa menu ‘t Kokkerelleke (maaltijd met exclusieve vleessoorten, 5 hapjes en 3 dessert, foccaciabrood)

€ 25.00
€ 9.50
€ 8.50
€ 23.00

Koude hapjes
Trio van tomaat, advocado, burrata
Tonijn met Griekse yoghurt en sesamtoets
Panna cotta van mozzarella met snowkrab
Garnaalcocktail
Serranoham met meloen en porto
Pannacotta pastinaak met scampi

€ 1.75
€ 1.95
€ 1.95
€ 1.95
€ 1.45
€ 1.45

Parelcouscous met graved lax en wasabi
Tartaar van gerookte paling
Frans patatje met tuinkruiden en garnaaltjes
Foie gras bolletje met peperkoek en confituur
Gerookte ham met crème van erwt
Rundscarpaccio met groene pesto

€
€
€
€
€
€

1.45
1.95
1.95
1.95
1.45
1.45

€ 1.30
€ 1.30
€ 1.30
€ 1.30

Bon bon van scampi met lookboter
Kalfszwezerikkroket met verse tartaar
Mini quiche
Preistoemp met gelakt spek

€
€
€
€

1.30
1.50
1.30
1.60

€ 3.25
€ 3.25
€ 3.25
€ 3.25
€ 3.25

Knolseldersoep
Boschampignonssoep
Kervelsoep
Aardappelvelouté met truffel
Kreeftensoep met garnaaltjes

€
€
€
€
€

3.25
4.50
3.25
6.00
9.00

Warme hapjes
Soesje mozzarella en gandaham
Linguini met scampi en pesto
Gratin van Bretoense mossel met prei
Bon bon ham en kaas

Soepen (per liter)
Bloemkoolsoep
Aspergeroomsoep
Tomatenroomsoep
Pompoensoep
Witloofcrèmesoep

Koude voorgerechten
Graved lax - quinoa - wasabi
Carpaccio “classico”
Vitello Tonato ‘t Kokkerelleke
Foie gras - garnituur - crème briochebrood

€ 10.50
€ 9.50
€ 9.50
€ 14.00

Warme voorgerechten (alle voorgerechten verkrijgbaar als hoofdgerecht mits suppl. € 5)
Noordzeevispotje ‘t Kokkerelleke
Tongrolletje - suprêmesaus - julienne groentjes
Saltimboca van heilbot (mozzarella en tomaat)
Krokante zalm - fijne groentjes - witte wijnsaus
Kabeljauwhaasje - boschampignons - prei - kreeftenjus
Zeebaars - zuiders getint - kruidenolie
Coquilles - beukenzwammetjes - saffraansausje

€ 10.50
€ 11.00
€ 12.00
€ 11.00
€ 12.00
€ 12.00
€ 12.50

Hoofdgerechten (enkel vlees en saus)
Parelhoenfilet - dragonsaus
Kalkoenfilet - champignonsaus
Eendenborst filet - sinaasappelsaus
Varkenshaasje - kruidensaus
Varkenswangetjes ‘t kokkerelleke
Coq au vin

Voor meer info of foto’s www.tkokkerelleke.be of facebook

€ 11.00
€ 8.50
€ 12.00
€ 9.50
€ 9.50
€ 7.50

Gerechten doorheen het jaar te verkijgen!
Garnituren voor het hoofdgerecht
Bij alle hoofdgerechten kunnen er gepaste groentjes en aardappelbereiding voorzien worden.
Keuze aardappelbereiding € 1.50 per soort/ persoon
Aardappelkroket			Aardappelpuree
Gratin dauphinois			
Verse frietjes
Gebakken krieltjes			
Gevulde boerenpatat

Keuze groentjes € 1.50 per soort/persoon (aangeraden 3 soorten van 100 gr/pp)
Boontjes met spek			
Puree van zoete aardappel		
Peertjes in rode wijn			
Geglaceerde wortel			
Prei in de room				

Gebakken witloof
Puree van knolselder
Gebakken appeltjes met veenbessen
Gratin bloemkool, broccoli		
Of een seizoensgroente

Komt uw gewenst gerecht niet tussen ons aanbod voor, vraag gerust als wij het kunnen maken voor u!
Alle gerechten dienen besteld te worden vanaf 4 personen

Dessert

Allergieën of intoleranties? Wij zorgen voor u! Bekijk onze allergenenkaart op:
www.tkokkerelleke.be

Tiramisu ‘t Kokkerelleke
Chocomousse
Duo chocomousse
Panna cotta met rood fruit
Crème brullée met vanille bourbon
Dessertbox (5 verschillende dessertjes)

Koude schotels

TIP!

€
€
€
€
€
€

4.25
4.25
4.25
5.50
4.80
5.75

Noorse schotel
Gestoomde zalm en tong, gerookte heilbot, zalm, tomaat, garnaal, eitje, groentjes
Deluxe schotel:
Noorse schotel aangevuld met rivierkreeftjes, langoustines, paling, forel en groentjes
Vleesschotel:
7 verschillende vleessoorten aangevuld met een tomaat garnaal (suppl € 1.5) of met vleessalade en groentjes
Schotel ‘t kokkerelleke
Schotel met vis en vlees gemengd, stukje gestoomde zalm, tongrolletje, gerookte zalm, heilbot,
rosbief, parma ham, ham/asperges, kalkoen, tomaat garnaal en groentjes
Kinderschotel:
Tomaat garnaal, stukje zalm, eitje, hamrolletje, salami, kalkoenfilet en groentjes
Koud buffet:
Dit is een buffet met een ruim assortiment vis,vlees, schaaldieren die mooi gepresenteerd worden op spiegels
en schotels, met aangepaste groentjes, pasta, aardappelsalade, sauzen, broodje.

€ 19.00

Kaasplank
Luxe kaasplank (300gr/pp, vergezeld met confituur en 5 broodjes per persoon
(extra broodjes € 0.45/stuk)

€ 13.75

Alle schotels zijn mooi afgewerkt met verse groentjes en fruit, klaar om op uw tafel te zetten!
Cocktailsaus inbegrepen, andere sauzen te verkijgen aan € 8/L
Mogelijkheid aardappelsalade, pastasalade erbij te bestellen € 1.20/pp

Voor meer info of foto’s www.tkokkerelleke.be of facebook

€ 21.50
€ 15.00
€ 18.50
€ 10.50
€ 27.00

Waarvoor kunt u bij ons ook terecht doorheen het jaar?
Elk feest/evenement heeft zijn eigen mogelijkheden en beperkingen.
Dit wordt bepaald door locatie, het aantal personen,
het thema van het evenement en het budget.
De vraag is dus telkens weer hoe we, met deze gegevens,
een maximum aan sfeer en kwaliteit kunnen bieden.
Wij zorgen ervoor dat u in alle vrijheid kan genieten van onze culinaire hoogstandjes.
‘t Kokkerelleke staat u met raad en daad bij...
Vraag naar onze uitgebreide feestbrochure!

Offerte voor uw feest?
Contacteer ons vandaag!

Communies
Babyborrel
Huwelijksverjaardagen
Bedrijfsfeesten
Recepties (groot en klein)
Privé dinner
Huwelijksfeesten
Verjaardagen
Praktische info!
Alle warme hoofdgerechten worden in aluminium schaaltjes meegegeven:
gemakkelijk en geen afwas achteraf.
Warme en koude voorgerechten, desserts worden in porselein of glaswerk geserveerd, deze brengt u
afgewassen terug op maandag na het afhaalweekend tussen 8u30 en 12u.
Alle gerechten zijn verkrijgbaar vanaf 4 personen
Hou rekening bij afhaling met € 50 waarborg, deze krijgt u terug bij
het tijdig en proper terugbrengen van uw leeggoed.
Bestellingen voor het weekend worden opgenomen t.e.m. de woensdag voor het weekend.
Gelieve enkel te bestellen via:

0498/03.61.21
info@tkokkerelleke.be
BE 0685.465.445
BE25 7370 4841 6682
Afhaallocatie: Langemarkstraat 21, 8920 Poelkapelle
Gelieve a.u.b. cash te betalen of met payconiq bij afhaling van uw bestelling
Folder gemaakt onder voorbehoud van pijsschommelingen, alle prijzen zijn per persoon en btw inclusief, niet op de openbare weg gooien aub

