Koningsdag

__________________________
oranje boven | oranje buiten | oranje thuis binnen

2021

Ook dit jaar is een normale Koningsdag vieren helaas nog niet mogelijk. Op een terras neerstrijken
mag 27 april nog niet maar feest = feest en dus worden de oranjeslingers anders opgehangen!
Tadadadada…… met de Keunenhuis-koningsdag-oranje-culi-proeverij-box! Zo da’s een mond vol 
Deze culi-box wordt ook vol. Vol met warme & koude hartig- en zoetigheden speciaal voor deze dag!
Oranje, oranje, oranje, kroontjes, vlag, wimpel, enz., enz., …. alles Smaak-van-de-Achterhoek-lekker!
Koningsdag programma naar idee van de Oranjebond:
-6.23 uur: zon op. Vlag en wimpel kunnen uit. Voor de jarige koning en voor elkaar.
-10.00 uur: het verzoek van de Oranjebond om in de voordeur, vanaf het balkon of in de tuin
luidkeels mee te zingen met het Wilhelmus.
-tussen 10.15 (15 coupletten Wilhelmus!! Tijd zat ) en 16.00 uur kan (op tijdsafspraak)
bij het Keunenhuis de bestelde koningsdag-culi-box* opgehaald worden.
We ontvangen je met een kuier-koffie en mogelijkheid te koekhappen 
-16.30 uur: tijd voor de Nationale Toost aldus de Oranjebond.
Iedereen heft het glas op de koning. In plaats van een bruisende dag
een bruisende cocktail (mocktail kan ook) ↓
Wat zit er zoal in dé Koningsdag culi-proeverij-box
-om te proosten; een speciale koningscocktail of mocktail
met een vlinderstrikje! Vries de ijsblokjes maar vast in 
-oranje kroonbrood; echt gloepensgaaf
dit unieke brood is speciaal gemaakt door Bakker Schreuder uut Eibergen
-hartige broodhapjes zoals oranje stoombrood en rolbrood
-diverse zoetigheid zoals ‘het is een soort van’ Oranje tompouce, koningscupcake, e.a.
-omdat het echt feest is: gerookte steurfilet van De Steurhoeve met wat forelkaviaar
-kaasproeverij: speciale, bijzonder smakelijke kazen van diverse Achterhoekse grazers
-charcuterie van de mannen van Nel:
Oa. naegelholt van Achterhoekse os & coppa en worst van Keunenhuisbuurtvarken
-Maxima’s rokje-rafels. Het rokje is een speciaal stukje rundvlees; het middenrif. Dungesneden
tranches (rafels) hiervan, bereid op BBQ met Argentijnse chimichurri op z’n Achterhoeks
-Grieks huis……..gemaakte pita met Willemsburger en tzatzikisaus
-de 3 A-tjes :
Achterhoekse asperge, Achterhoekse achterham & Achterhoekse aardappel (ovengerechtje)
-koningshapje. Een variant op het bekende koninginnehapje maar dan beetje anders
-dips zoals chutney, scharrelnaise en anders-dan-anders mosterd
-kleurrijke, frisse rauwkost
Box € 58,-- (= 2 personen) (dus 29,-- per persoon)
* beperkt aantal Koningsdag culi-boxen

Bestellen: info@nelschellekens.nl of (sneller) 0653802787

