
Taste the Summer

TAKE-AWAY FOLDER ZOMER 2021
( JUNI - SEPTEMBER )

By The Cooking Catering

THE COOKING - 011 68 51 90 - INFO@THECOOKING.BE

 



Koud buffet Deluxe
½ babykreeft, sucrine, cocktail, tomaat, cressen, eimimosa
Gerookte zalm, rode biet, radijs, rammenas, dille
Noordzeecocktail, krab, zalm, grijze garnalen, ei, wortel,
microleafs
Belgisch Witblauw, citrusmayo, mosterdsla, croutons, sjalot,
peterselie-olie
Vitello tonato, kappers, tonijn, kerstomaat, rucola,
parmezaan
Meloen, coppa, sjalot, komkommer, pistache, radicchio
Sucrine, tomaat, komkommer, rucola, sjalot, komkommer,
olijf
Couscous, rozijnen, halloumi, wortel, honing, chili, platte
peterselie, noten
Rijstsalade, tropicaldressing, wortel, avocado, tuinboon,
perzik, wakamé
Penne, parmezaan, tomatade, zongedroogde tomaat ,
basilicum
Fussili, groene pesto, tomaat, pecorino, ansjovis, rucola
Aardappel, bieslook, peterselie, kappers, augurk, spek,
waterkers
Huisbereide tartaar
Verse cocktailsaus

       €39 p.p.

 

 



Italian BBQ

Tagliata van Piëmontees rund
Arrosticini’s
Porchetta, rozemarijn, thijm, look

Zeebaars, vongolé, tomaat, venkel, olijven, kappers
Tigerscampi, cherrytomaat, chili, alio

Focaccia met tomatade, salsiccia, tomaat, rozemarijn
Kriel, zoete aardappel, pancetta, tomaat, ajuin, salie,
rozemarijn
Aubergine parmigiana, spinazie, mozzarella, tomaat
Sucrine, geroosterde kip, parmezaan, olijven, tonijn, sjalot,
croutons,
Caprese, selectie van tomaten, pecorino, basilicum, rucola
Meloen, coppa, sjalot, komkommer, pistache, radicchio
Geroosterde bimi, balsamico, sesamzaad, pijpajuin, pancetta
Penne, pittige worst, tomaat, tomatade, basilicum
Fussili, groene pesto, tomaat, pecorino, ansjovis, rucola
Italiaanse broodsoorten (stromboli, focaccia, ciabatta,
steenoven, …)
Salsa amatriciana

Ontdek de smaak van de Italiaanse keuken

Vlees van de grill:

Vis van de grill:

Saladebar:

       €33 p.p.

Kids BBQ: 
 

Worst + arrosticini + saladebar €15 p.k.



Dessert

Yuzu, witte brownie, witte chocolade, mandarijn €7.5
Karamel, ganache, brownie, beurre salé €7.5
Aardbei, rabarber, cheesecake, crèmeux €7.5

Individueel dessertbokaal

Let's h
ave

a grea
t

summe
r!

 



Bestellen
U kunt afhalen op donderdag, vrijdag en zaterdag na
bestelling.
Bestellingen dienen geplaatst te worden minimum 3 dagen
vooraf
Keuze uit 2 afhaalpunten:

Heers: Nieuwe Steenweg 229A, 3870 Heers
Sint-Truiden: Zoutleeuwsesteenweg 174, 3800 Sint-
Truiden

Bestelling plaatsen via info@thecooking.be . 

U kunt uw bestelling afhalen op een afgesproken tijdstip

         Afhaalpunt doorgeven bij het plaatsen van uw bestelling!

       Om zeker te zijn dat wij uw bestelling goed ontvangen  
       hebben, kijk steeds uit naar onze bevestiging!

Deze folder is geldig in de periode juni - september 2021
Ons jaarlijks verlof : 15 juli tot 31 juli


