
Walking dinner
 

Elk gerecht presenteren we op een unieke manier  

en kan staand gegeten worden.

Streetfood style lente / zomer
•   Peking eend met eetbare bloemen  

en gemarineerde rettich, paksoi en Spaanse peper

•   Tom ka kai soep met spies van gamba  

en schuim van citroengras en gember

•    Pokébowl met avocado, sushirijst en zalm 

chioggia biet en krokante zeewier

•    Mini pita met pulled porc en coleslaw

•    Mini hot dog van Brandt en Levie met gerookte 

ketchup

•   Hangop van boerenyoghurt met seizoenfruit, honing,  

pistachenootjes en zoethout cress

Italiaans lente / zomer
•   Caesar salade met little gem, kwartelei en 

   Parmezaanse kaas crisp en ansjovisdressing

•   Soep van geroosterde paprika en tomaat  

met basilicum waterkers dressing

•   Ravioli artisjok, rucola, hazelnoot en kletskop  

van Pecorino

•   Gemarineerde beef spies met rucola pesto en 

grill asperge

•   Mini-scropino met limoensorbet en framboos
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Walking dinner
 

Elk gerecht presenteren we op een unieke manier en  

kan staand gegeten worden.

Streetfood style herfst/winter
• Tarte tatin met tomaat, geitenkaas en rozemarijn

•  Aardappelprei soep met spekcrisp en kletskop  

van aardappel

•  Thais viskoekje met rode curry saus, radijs,  

paksoi en taugé

•  Stamppotje van zuurkool met gebakken appel en 

Brandt en  

Levie braadworst, balsamico en gebakken mosterd

•  Appeltaartje met gezouten karamel, appelchip en 

karamel saus

Italiaans herfst/winter
•   Rucola salade met vijg, gerookte mozzarella, 

 Parmahamchip, vijgenstroop en hazelnoot

•   Italiaanse pompoen soep van zoete aardappel en 

sinaasappel met

	 	pompoenpit	en	pompoenmuffin

•   Ravioli paddenstoel met truffel met spinazie, pad-

denstoelensaus en krokante Parmezaan

•   Stoof van rundvlees met rode wijn, paddenstoelen 

en wintergroenten

•   Tiramisu met mokka in een glaasje

Van Woustraat 175    •    Amsterdam    •    020 - 679 71 51    •    info@kokopstelten.nl   •    www.kokopstelten.nl



Sharing dinner & buffet 

We serveren de gerechten op grote schalen om te 

 delen.  Ze doen het ook goed op een buffet. 

Lekker van dichtbij lente/ zomer
•  Rillette van gerookte makreel met zwarte olijven, 

dragon en  little gem sla
•  Salade van meiknol, koolraap en knolselderij  

met mosterddressing en cress
•  Gerookte runder rib eye met rucola, pecannoten, 

Hollandse harde  geitenkaasrasp
• Boerderij hoender met gevogelte rozamarijn jus
• Vis uit het seizoen met beurre blanc en gremolata
• Geroosterde kriel aardappels met citroentijm
• Groenten uit de oven met honing
•  Hangop van boerenyoghurt met rood fruit en  

bramen coulis

Mediterraan lente/zomer
•   Aspergetips, burrata, artisjok, rucola, korkante 

 Parmezaan en basilicum dressing
•   Wilde tomatensalade van verschillende tomaat-

soorten,  frambozendressing en Oost Indische kers
•   Citrus salade van grapefruit en mandarijn met rood-

lof en witlof met geroosterde hazelnoot en bergamot 
dressing

•   Gemarineerde beef spies met rucola-kruiden pesto
•   Zeebaars met venkel, sinaasappel, venkelzaad en 

crème fraîche saus
•   Melanzane van aubergine, tomaat, mozzarella, 

 basilicum en Parmezaan
•   Roseval aardappeltjes met rozemarijn en   

chipotle dip
•   Wilde spinazie met lente-ui, doperwt en courgette 

met citroendressing
•   Citroentaart met frambozen en crispy framboos
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Sharing dinner & buffet 

We serveren de gerechten op grote schalen om te 

 delen.  Ze doen het ook goed op een buffet. 

Lekker van dichtbij herfst / winter
•  Salade van oerbietjes, oude Hollandse geitenkaas, 

bietenblad, cress en bietenstroop

•	 	Makreelfilet	met	Hollandse	zoet	zure	groenten	en	

kruidensla

•  Selectie van Hollandse charcuterie o.a. ossenworst, 

truffelworst,  

Brandt en Levie met verschillende mosterdsoorten

•  Stoof met donker lokaal bier en ontbijtkoek

•  Winter kabeljauw gelakt met appelstroop 

•  Geroosterde wintergroenten: knolselderij, pompoen, 

biet, peen

•  Knolselderij- pastinaakgratin met rozemarijn en tijm

•  Cheesecake met warme pruimedanten en  

honing cress

Mediterraan herfst/winter
•  Mootje warm gerookte zalm met wortel crips en 

zeekraal

•  Rucolasalade met gemarineerde vijgen, Parmaham-

chips, buffelmozzarella en balsamico dressing

•  Salade met spicy pompoen, little gem, roodlof, 

 hazelnoten en gepofte pompoenpit

•  Zoete aardappel wedges uit de oven met cajun dip

•  Parelhoenboutje met salie en krokante Parmaham 

met tijmjus

•  Caponata: stoof van aubergines met tomaat, kapper-

tjes, groene olijven, pijnboompitten en basilicumcress

•  Romanesco kool met gele en rode cherry tomaat uit 

de oven

•  Mokka tiramisu met krokante caramel
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Stamppot buffet 

Extra lekker als het buiten koud is..

•  Stamppot champagne zuurkool met  gebakken appel

•  Stamppot pompoen met tijm en hazelnoten

•  Stamppot rauwe spinazie en rucola met  

gekarameliseerde rode ui

•  Stamppot zoete aardappel, feta en hazelnoten

 

•  Huisgemaakt gehaktbrood met dragon-mayonaise  

en zuur

•  Bijzondere bio-braadworst van Brandt en Levie
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Sit down dinner 
Luxe diners voor 15 tot 150 gasten. De gerechten serveren 
we op bord per gast. Alle sit down dinners worden op 
maat naar jouw wensen vormgegeven.  
Kies iets uit een van onze menu’s of vertel ons je speci-
fieke	wensen.	 
Onze chefs gaan ermee aan de slag!  

Succes suggesties

Basic menu lente/ zomer
 Voor:	 Doperwtensoep	met	groene	kruiden	muffin
 Hoofd:  Zeebaars met venkel, gremolata en sinaas-

appel beurre blanc
 Na: Citroentaart met rood fruit en bramencoulis

Basic menu Herfst/ winter
 Voor:  Salade van gerookte gele biet, gemarineerde 

rode biet,  geitenkaascrème en cress
 Hoofd:  Diamanthaas met rode wijn saus, aardappel-

taart en  seizoensgroenten
 Na: Cheesecake met warme pruimedanten

Luxe menu lente/ zomer
 Voor:  Carpaccio van coquille met borage cress, 

 limoendressing en  
Hollandse garnalen

 Hoofd:  Zeebaars met vongele, wortelcrisp, zoete 
aardappel, groene asperges

 Na:  Panna cotta met witte chocolade, roos, 
 frambozen en aardbeien

Luxe menu herfst/ winter
 Voor:  Artisjok, warm gerookte zalm, gamba en water-

kers beurre blanc
 Hoofd:  Gerookte entrecôte met sjalottenjus, aardappel-

taart en seizoensgroenten
 Na:  Chocoladetaart van pure chocolade, witte choc-

olade shake en pistache
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