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schotels
voor elk wat wils
Italiaanse vleesschotel ............................................... €16pp
italiaanse ham / mortadella / magretto / sopressa /

PASTA
gemaakt met italiaanse passie

€18

mugnano / porchetta huisgemaakt / olijven /
zongedroogde tomaten / rucola / parmezaanse kaas
assortiment brood inbegrepen

per persoon

Gevarieerde vleesschotel .......................................... €16pp

ravioli scampi curry

3 soorten seizoenspate / gevuld kalkoenrollade /

pasta asian pesto , spekblokjes

ovengebakken kippenbout / parmaham met meloen /

canneloni van het huis

bouletjes met een dipsausje en een seizoensspecialiteit

pasta bolognese

/ augurkjes / zilverajuin
assortiment brood inbegrepen

kaas en brood inbegrepen
volwassenen €18 / kids €9

Kaasschotel .................................................................. €16pp

levering (ophalen) + bain maries (vuurtjes) : €50

rijk gevarieerde kaasschotel / belgische- franse en
engelse kaas gegarneerd met gedroogde vruchten,
noten mengeling , druiven en exotisch fruit

BBQ
al het lekkers op het vuur

vanaf

€15
per persoon

de specialiteit van het huis.
gewone bbq, amerikaanse bbq, griekse bbq,…
all-in formules: eten, bakken en afwas
verschillende salades, koude pastas, groenten
sauzen en brood
ook aangepast kinderformules
afhalen mogelijk
ontdek onze BBQ Folder op de website of
vraag naar de mogelijkheden

Maaseikerbaan 161 / 3600 Genk / 089 71 82 17
info@twocooksgenk.be / www.twocooksgenk.be

assortiment brood, notenbrood inbegrepen

Lekker eten begint bij Two Cooks

menu

Om jullie verblijf in de Twinstone Lodge zo aangenaam
mogelijk te maken hebben we voor jullie een aantal
formules uitgewerkt. Deze kunnen jullie voor jullie
verblijf bestellen. Vanaf 10 personen wordt alles op de
afgesproken tijdstippen geleverd.

Kids schotel ......................................................................€9pp
ovengebakken kippenbout/ bouletjes/ mickey mouse
worst / salamiblokjes / kaasblokjes/ komkommer/
tomaat / mayonaise / ketchup

ONTBIJT

lunch

diner

OM DE DAG MEE TE STARTEN

voor de lichte honger

voor een topavond

Two Cooks Genk Ontbijt

Salades

Pastabuffet

Two Cooks Genk Deluxe ontbijt

Soepen

Kaas- of vleesschotel

Kidsontbijt

BBQ
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LEKKER

ONTBIJT

SALADES
voor de lichte honger
Caeser salade............................................................... €13 pp

TWO COOKS GENK Deluxe
OMDAT HET EEN BEETJE MEER MAG ZIJN

€25
per persoon

assortiment broodjes

Nicoise salade............................................................... €14pp

koffiekoekjes

tonijn / sla / rode ui / gekookt eitje / olijven / gestoomde
groene bonen / ansjovis / tomaten /
bieslookdressing

assortiment charcuterie :
pate, ham van het huis, kaas, salami, kippenwit

TWO COOKS GENK Ontbijt
LekkerS om DE DAG MEE te beginnen

€20
per persoon

assortiment broodjes
koffiekoekjes
boter, confituur, choco en speculoos pasta

krokante kip / romeinse sla /gekookt eitje /
parmezaanse kaas / verse croutons / olijven /
caeserdressing

ei en ontbijtspek (zelf te bakken)

Zalm salade.................................................................. €15pp

granola met yoghurt

gestoomde atlantische zalm / gerookte zalm / rode ui /
sla / komkommer / tomaat / wortel en witte koolsalade
/ tuinkers / ajuinpijpje / aardappelsalade
cocktailsaus

tomaat mozzarella
gerookte zalm met rode ajuin
boter, confituur, choco en speculoos pasta
fruitsap en smoothie

Italiaanse salade........................................................ € 14 pp

iets zoets ( praline of cupcake of … )

italiaanse ham / olijven / zongedroogde tomaten /
pecorino / pasta/ rucola/ geroosterde paprika
italiaanse kruiden pesto

cava

assortiment charcuterie :
pate, ham van het huis, kaas, salami, kippenwit
yoghurt

KIDS ONTBIJT

ei en ontbijtspek (zelf te bakken)

ook aan de kinderen is gedacht

vers fruit
fruitsap

€10
per persoon

Oosterse salade............................................................ €16pp
gegrilde scampi met chili en lime 7 stuks / sla /
komkommer zoet zuur / gembersiroop / paprika / rode
ui / noedels / krokante ui / ajuinpijpje
Asian pesto

chocolade broodje
sandwich
samsonworstje

assortiment aangepaste broodjes
boter en /of olijfolie inbegrepen

babybell
vanillepudding
fruitsap
chocomelk
ei en ontbijtspek (zelf te bakken)
Kids ontbijt kan enkel besteld worden in
combinatie van een ander ontbijt
Levering vanaf 10 personen .
Afhalen kan vanaf 8u s morgens op de
Maaseikerbaan 161

lichte

LUNCH

SOEP
om op te warmen na een wandeling
Bloemkool/broccoli met geroosterde amandel........ €6.5l
Pompoensoep met gember...............................................€6l
Witloofsoep met Gandaham........................................ €7.5l
Thaise kippensoep.............................................................€ 6l
Bospaddenstoelensoep met bruine Leffe................. €6.5l
Spinaziesoep met kikkererwten en kruidenkaas.... €6.5l

