
 

 

Wijn  &  Spijs 
 

           
 

       
  5 gangen (seizoens)gerechten 

 

geserveerd met 

 

5 bijpassende Italiaanse wijnen  
 

 
Ieder seizoen organiseren wij samen met I Nostri Cinque een wijn & 
spijsavond. Op zo’n avond worden vijf mooie gerechten uit het seizoen 
geserveerd met bij ieder gerecht een bijpassende wijn. Natuurlijk krijgt 
u per gang de nodige uitleg over de wijn-spijs-combinatie. 
 
Op 12 - 13 juni en 21 juni hebben we onze eerstvolgende wijn & spijs 
evenement gepland. Helaas kan dit (nog) niet bij de Kokkerette, maar 
we hebben twee alternatieven. 

 

 
12 en 13 juni  - “thuiseditie” 
 
Onze wijn-spijs avond – thuis-  blijkt een groot succes. Zo kunt u toch heerlijk 
genieten van de 5 gerechten en de 5 passende wijnen. Het enige wat u moet 
doen, is thuis de tafel sfeervol dekken. Wij doen de rest!  
 
Rond 18 en 19 uur brengen wij u de amuse en de eerste drie gerechten 
geserveerd op borden. Dit met een uitgebreide uitleg van het menu en de 
bijpassende wijnen. De toelichting van de wijnen kunt u bekijken op een 
bijgeleverde usb-stick of sturen wij u per app met een filmpje. Tussen 20.00 
en 21.00 uur brengen wij u het hoofdgerecht, warm! En natuurlijk brengen 
we het dessert dan ook.  
 
U kunt op deze manier toch genieten van een culinaire avond met onze 
gerechten en de wijnen die wij normaal schenken.  
 
De borden worden opgehaald. Deze kunnen natuurlijk vuil terug. 
Het aangepaste tarief voor deze avond is € 39,00 pp.  
 
 
21 juni - op het terras aan het meer van Buitenplaats de Houtmaat 
 
Culinair genieten buiten op het terras aan het water?  
Dat kan bij ons op zondagmiddag 21 juni. Vanaf 15 uur serveren we bij 
Buitenplaats de Houtmaat in Hengelo het vijfgangendiner met de bijpassende 
wijnen.  
 
Natuurlijk conform de coronamaatregelen. Slecht weer? Dan komen we met 
een alternatief. 
 
De kosten voor deze culinaire middag-avond bedragen € 57,50 per persoon.  
 
Interesse? We horen het graag.  
De Kokkerette, tel 053-7400180, info@dekokkerette.nl 


