Haal de gerechten
van Thomas in huis
Genieten van een
sterrenrestaurant-ervaring aan je
eigen keukentafel? Thomas kookt
met liefde voor jou thuis. Heb jij je
keuze al gemaakt?

Bestellen kan dagelijks tot 17.00 uur, uiterlijk
één dag van te voren. Ophalen kan vanaf 12.00
uur, bezorging aan huis doen we in overleg.

Geef je bestelling aan ons door via
06 348 345 13 of stuur een email naar:
info@thomaskookt.nl.

Wat lijkt je lekker? stel gemakkelijk jouw heerlijke maaltijd samen
Broodjes

Soepen (met brood en kruidenboter)
Pistolet / ciabatta

Ham en/of kaas		

€4,00/ €7,00

Ambachtelijk gerookte zalm met rode ui en kappertjes

€5,50/ €7,00

Serranoham met buffelmozzarella en tomaat

€5,50/ €7,00

Huiswijnen wit

Mosterdsoep met droge worst

€5,00

Italiaanse tomatensoep met basilicum

€5,00

Erwtensoep met roggebrood en katenspek

€6,00

Thaise vissoep met gamba’s

€6,50

Salades (met brood en kruidenboter)

Tarani Sauvignon blanc, Frankrijk

per fles

€8,50

Warme geitenkaas met honing en walnoten		

€11,50

Francois Jamet Chardonnay, Frankrijk

per fles

€8,50

Caesar met gemarineerde kip, ei en Parmezaanse kaas

€11,50

Gerookte zalm met gamba’s, gedroogde tomaat en rode ui

€11,50

Huiswijnen rood
Tarani Malbec, Frankrijk			

per fles

€8,50

Ferrandiere Merlot Vin de Pays d’Oc,
Frankrijk

per fles

€8,50

Eerlijk & vers
en zoveel mogelijk
met streekproducten bereid

voorgerechten (met brood en kruidenboter)
Ambachtelijk gerookte zalm met Yuzu mayonaise en wakame salade		

€9,50

Pulled pork met katenspek en piccalilly

€9,50

Oesters per 6 stuks met rode wijnazijn, sjalotjes en citroen

per 6 stuks

Hele kreeft, koud met citroenmayonaise

€15,00
€26,50

Charcuterieplank (minimaal 2 personen)

per persoon

€6,50

Borrelbox een combinatie van culinaire hapjes met een heerlijke fles ecologische Cava (minimaal 2 personen)

per persoon

€17,50

Proeverij Special
€32,50 p.p.

7 gangen van onze lekkerste gerechten
Inclusief een fles huiswijn naar keuze.
(min. 2 personen)

hoofdgerechten
Saté met gebakken rijst, sla en kroepoek (keuze uit gemarineerde kip of vegetarisch)

€12,50

Vegetarische pasta Arrabiata met gegrilde groenten en Parmezaanse kaas

€10,50

Zalmfilet Teriyaki met miso en gewokte groenten

€15,00

Gekonfijte eendenbout met zacht gegaarde zuurkool en knolselderij

€15,00

Stoofschotel van wild met rode kool en appeltjes

€15,00

Tournedos (180 gram) in roomboter gebakken met Stroganoffsaus

€22,50

desserts

gebak

Tiramisu met Friese dúmkes		

per stuk

€5,50

Rock slide brownie			

per stuk

€4,00

Witte chocolademousse met compote van cranberries

per stuk

€5,50

Appelgebak met slagroom			

per stuk

€3,75

Suikerbroodpudding met vanillesaus

per stuk

€5,50

Appelgebak 				

per stuk

€3,25

Bel, mail of Whatsapp Thomas
Weet je al wat jou lekkert lijkt? Wacht niet langer en geef jouw
keuze uiterlijk éen dag van te voren aan. En Thomas zorgt dat
jij kan genieten op het door jou gekozen moment.

Van Harinxmaweg 8A,
9244CJ Beetsterzwaag
(Golf & Countryclub Lauswolt)

Heb je specifieke wensen of een persoonlijke vraag? Stel deze
gerust. Dan neemt Thomas zo snel mogelijk contact met je op.

Telefoon:
Email: 		

06 348 345 13
info@thomaskookt.nl

