We gaan weer koken!
We gaan het tweede seizoen in! Iedereen die we het vorige seizoen mochten ontvangen is
inmiddels onze vaste gast geworden. De steekwoorden zijn: gezelligheid, lotgenoten contact, lekker
eten en zo mogelijk er ook nog wat van leren. Menig recept is, zo weten wij inmiddels, met succes
nagekookt, er is opnieuw van genoten en het restant ingevroren voor een heerlijke maaltijd op een
later tijdstip.
We willen het seizoen feestelijk beginnen. Op dinsdag 12 september gaan we van start. Om 17.00
uur samenkomst met borrel, bespreking van het menu en aan de slag! Als regel een drie-gangen
menu, maakbaar en vooral lekker. Gezellig tafelen, de boel weer aan de kant en omstreeks 20.30
uur zijn we klaar om weer naar huis te gaan.
Het leek ons leuk om het menu vast bekend te maken:
Voorgerecht:

een feestelijk taartje van Tonijn, lente-uitjes, gemarineerde
komkommer en een eigen gemaakte mayonaise.

Hoofdgerecht:

krokant gebakken Scampi's in een Thaise curry en rijst.

Nagerecht:

kaiserschmarrn met Compôte

Noteer vast in jullie agenda voor de rest van het jaar: Altijd de tweede dinsdag van de maand, te
beginnen 12 september; 10 oktober; 14 november en 12 december.
Denk erom schrijf tijdig in, je kunt bellen 073-614 85 50 of mailen naar info@vbrownhuis of ga naar
onze website! Wil je iemand meebrengen, geen bezwaar, laat het wel even weten., maar vol=vol.
We kunnen maar 7 gasten ontvangen, meer plaats hebben we niet aan onze gezellige
huiskamertafel.
De kosten voor dit voortreffelijke menu zijn € 7,50 exclusief drankjes. Op 10 oktober hebben we
een verrassing in petto, een van onze gastvrouwen (met Indonesische roots gaat ons een heerlijke
Indonesische maaltijd leren bereiden!
Tot dinsdag 12 september, Het kookteam, Ellen, Margo en Wim.
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