Ethuus
De
Kokkerieje

Altijd anders dan anderen
Catering, luxe broodjes en maaltijden
Openingstijden broodjes en maaltijden:
Dinsdag t/m vrijdag:
11.00 - 19.00 uur
Zaterdag:		
alleen catering
Zondag:			
16.30 - 19.00 uur
Catering op afspraak.
Zompstraat 15F
8102 HX Raalte
Tel: 0572 36 31 22
www.ethuusdekokkerieje.nl

Broodjes | 11.00-14.00 uur. Op de avond indien mogelijk
Diverse belegde broodjes met
o.a. kaas, ham, brie, rollade

€3,00

Broodje met twee
kroketten

€3,00

Belegde pistolets

€3,00

Extra broodje

€0,75

Broodje frikandel

€2,50

Op een bruine pistolet,
waldkorn of
meergranenjungle

+ €0,75

Speciale pistoletjes
Verreweg in Roalte op z’n
lekkerst
Rucola, brie, walnoten
en honing

€4,50

Zwientie tikken
Warme beenham en
honing-mosterdsaus

€5,50

Holt oe fit en gezond met
een broodje van de Kokkerieje
in de mond
Kaas, ham, rauwkost, tomaat,
komkommer, sla, ei en walnoten

€4,50

Rondje industrieterrein
Warme rollade en satésaus

€5,50

Het vette wroetvarkentje
Gebakken champignons, spek, ui,
prei en truffelmayonaise

€6,50

Koe op de kop de sloot in
Filet Americain, rucola, rode ui
en kappertjes

€4,50

Onwies lekker keuntie
Reepjes varkenshaas, spek,
tomaat en champignonroomsaus

€7,50

De Kokkerieje
Sla, gerookte kip, ananas
en kerriesaus

€5,50

Kakelende kippe oaver de grens
Reepjes gebakken kip, mozzarella,
groene pesto en tomaat

€7,50

Appel en vis gaet prima sam’n
en is lekker fris
Tonijn, appelsalade en limoenkoriandermayonaise

€5,50

Vis van uut de zee bie ons in de
€7,50
oaven ee-m later bie oe warm op
toafel
Warm gerookte zalm, kruidenkaas,
pijnboompitten, limoen-mayonaise
en rucola

Van land naar zee kriskras
€6,50
door Salland
Gerookte zalm, sla en kruidenkaas
Het beste van het rund wat de
€7,50
Kokkerieje oe op de stoete gunt
Huisgemaakte rundercarpaccio,
rucola, parmezaan, pijnboompitten
en truffelmayonaise

‘t Zeggetje vier richting het
oosten
Reepjes gebakken biefstuk,
uien, champignons, ketjap
en rucola

€7,50

Warme maaltijden | vanaf 16:30 uur
Gebraden rollade met
champignonroomsaus

€9,00

Gehaktballetjes met satésaus

€9,00

Beefburger met gebakken uien,
tomaat, augurk en
truffelmayonaise

€9,00

Huisgemaakte groenteburger met €11,00
truffelmayonaise

Tip van de chef
Weekschotel

€7,50

Elke week vanaf dinsdag
een ander gerecht op
www.ethuusdekokkerieje.nl
en Facebook.

In boter gebakken schnitzel

€11,00

Sauzen & Garnituren

Kabeljauwfilet met
remouladesaus

€13,00

Mayonaise

€0,50

Schnitzel Hawai

€13,00

Curry

€0,50

Oosterse gebakken kipfilet
met rijst

€15,00

Cocktailsaus

€0,75

Honing-mosterdsaus

€0,75

Kipsaté met satésaus

€15,00

€1,50

Gebraden spareribs

€16,00

Warme sauzen o.a.
champignonsaus,
pepersaus, satésaus

Varkenshaasmedaillons met
champignonroomsaus

€16,00

Gebakken champignons
en uien

€4,50

Biefstukpuntjes met pepersaus

€18,00

Portie stokbrood met
kruidenboter

€5,00

Al onze gerechten zijn inclusief warme groente,
gebakken aardappelen en een frisse salade. In plaats van gebakken
aardappelen hebben wij ook patat, aardappelkroketjes of gefrituurde
wedges [meerprijs €1,50]
Staat uw favoriete broodje of gerecht niet meer op de kaart?
Vraag of wij het nog voor u kunnen maken.

Dranken

Dessert

Blikje Coca Cola

€2,00

Blikje Fanta

€2,00

Literpak gekoelde melk

€3,50

Literpak CoolBest jus d’orange

€4,50

€5,00

Sluit uw maaltijd af met het
nagerecht van de dag. Vraag
bij uw bestelling wat wij die
dag als nagerecht hebben.

Bezorgen
Graag bedragen onder de €15,00 contant afrekenen of per pin.
Voor bestellingen onder de €20,00 vragen wij voor:
•
•
•
•

Het industrieterrein 				€2,00
Raalte 						€3,50
Buiten Raalte in een straal van 6 km 		
€5,00
daarna €0,50 per km extra

Wilt u op rekening betalen? Dan vragen wij voor de broodjes en
maaltijden een meerprijs van €1,00 en voor de dranken een meerprijs van
€0,50 en bezorgkosten. Bij facturen onder de €30,- berekenen wij €4,50
administratiekosten.

Catering
Een catering voor een klein of groot gezelschap? Bij ons bent u
aan het juiste adres. Benieuwd naar onze hapjes en buffetten?
Ga naar www.ethuusdekokkerieje.nl of maak een afspraak
via 0572 36 31 22.
Bij veel hapjes kunnen wij er een koelbox bijleveren [huurprijs €12,50].

Meer weten over Ethuus de Kokkerieje?
Volg ons!

