Beste leden en ouders/verzorgers van Hilversumsche Mixed Hockeyclub,
Zoals iedereen weet heeft het COVID-19 virus er afgelopen jaar aardig ingehakt bij de gehele
Hospitality Industrie, en zo dus ook bij jullie Clubhuis uitbater Cooke’d.
In deze huidige situatie van Corona denkt Cooke’d met u mee! Dit jaar geen gedoe in lange
wachtrijen of drukke winkels, geen uren in de keuken staan om het kerstdiner voor uw familie, gezin
of genodigden voor te breiden. Nee, wij hebben de voorbereiden al voor u gedaan, u hoeft alleen
nog maar het duidelijke stappenplan te volgen, om een heerlijk en culinair diner op tafel te zetten.
Net als voorgaande jaren komt Cooke’d ook dit jaar weer met een geweldig culinair 4 en 5 gangen
thuis afmaakdiner! Daarnaast hebben wij ons assortiment dit jaar uitgebreid met een à la carte kaart
en verschillende kerstklassiekers die ovenklaar zijn voorbereid, zodat u naar het hoofdgerecht niet
meer hoeft om te kijken, en ondertussen ook lekker stressvrij kunt mee tafelen met u genodigden.
Voor meer informatie ga snel naar www.cooked4u.nl of bestel nu en ontvang 10% korting op uw
bestelling door de volgende actiecode in te voeren Cooked@LedenHMHC (geldig t/m 30 november
2020)
Met culinaire groet,
Ron Blokland
Sales | Eventmanager

Cooke’d Kerstmenu 2020
Lekker makkelijk, want alle voorbereiding hebben wij al gedaan. In een paar simpele stappen zet u de
prachtigste gerechten op tafel, als een echte sterren chef.

Hert
carpaccio van hert | kruidkoek | bietjes | appel | beukenzwam | kruidensla | truffel mayonaise

***
Vichysoisse
aardappel-prei velouté | gerookte paling | gekonfijte aardappel | gestoofde prei | krokante prei
wortel-zoethout kaviaar

***
Langoustine
langoustine | risotto | crustacé 'vanille' | crustacé schuim | parmezaan krokant | dragon

***
Kwartel
kwartel 'gevuld' | duxelles | gekonfijte sjalot | peterselie wortel | gratin 'mabré'
crème de volaille 'eendenlever'

***
Christmas dessert
chocolade | kastanje | steranijs | duindoornbes | dennen
4 gangen kerstdiner € 45,00
voor | soep | hoofd | na
5 gangen kerstdiner € 57,50
voor | soep | tussen | hoofd | na
prijs is per persoon, inclusief btw

Bestellen
Dit kan heel eenvoudig via onze webshop www.cooked4u.nl

Afhalen | Bezorgen
U kunt uw bestelling voor de kerstdagen op de volgende dagen bij ons afhalen of laten bezorgen
Donderdag, 24 december 10.00 - 16.00
Zaterdag, 26 december (2e kerstdag) 12.00 - 14.00
Voor eventuele relatie- of eindejaarsgeschenken zijn andere dagen en tijdstippen natuurlijk ook mogelijk.
Interesse? Neem dan contact op met ons via 035-6220025 of stuur een mail naar info@cooke-d.nl

In verband met Corona, vragen wij u een tijdslot te kiezen, zodat wij de drukte kunnen
spreiden en lange wachtrijen te voorkomen

