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Lieve mensen 

 

• Kerst en oud nieuw zijn we dit jaar er weer met de 
bestellingen voor u  

• Datum  : 24 en 31 december 2018 
• Kerstmenu lanceer op 1 december 2018 facebook 

website www.chikookt.nl of via mails of WhatsApp 
en u kunt bestellen tot 20 december  

• En oud nieuw tot 30 december bestellen 
• Locatie : Ophalen sint. antoniuslaan 21 te 

Maastricht 
• Hoe laat  : 12:00 tot 17:00 
• Bestellen via info@chikookt.nl of app naar  

0651296583 

• Geef tijdig door hoeveel, wat en hoe laat? 
 

Voor nu zien we u snel, 

Culinaire regards,  

Chikookt en Team 
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mailto:info@chikookt.nl
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Kerst menu24 December 2018 
  Voor 2 personen Take A way 

€50,- drie gangen 
 
Cannelloni van gerookte zalm met herfstsla, pandan poffertjes, kruiden crème en 
sinaasappels vinaigrette 
 
     ****** 
 
Gebakken Supreme parelhoenfilet met paddestoel van krieltje aardappels, 
gecaramiliceerder elstar appels, japanse curry saus, aziatisch seizoen groenten 
 
,      
     ****** 
 
Verse bosvruchten met een couli van frambozen-thais basicum, crème van cheecake,  
en oreo kruimel 
 

   
 

 Sushi Boxen en bijgerechten  
 
Yohei sushi box   20 stuks    €22,50 
Meiji sushi box  40 stuks    €40,00 
Edo sushi box  60 stuks   €55,00   

Edamame      €3,95   

Chuka wakame      €4,25 

Yakitori stuks      €5,00 
Tataki tuna 150 gr     €12,- 
Tuna tartare 125 gr     €8,75 
Sashimi zalm 5 stuks    €6,00 
Sashimi tuna 5 stuks    €7,00 
Combi Sashimi van zalm en tuna 5+5 stuks €11,00 
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Oudejaar menu 31 December 2018 
  Voor 2 personen Take A way 

€50,- drie gangen 
 
Cannelloni van gerookte zalm met herfstsla, pandan poffertjes, kruiden crème en 
sinaasappels vinaigrette 
 
     ****** 
 
Gebakken Supreme parelhoenfilet met paddestoel van krieltje aardappels, 
gecaramiliceerder elstar appels, japanse curry saus, aziatisch seizoen groenten 
 
,      
     ****** 
 
Verse bosvruchten met een couli van frambozen-thais basicum, crème van cheecake,  
en oreo kruimel 
 

   
 

 Sushi Boxen en bijgerechten  
 
Yohei sushi box  20 stuks    €22,50 
Meiji sushi box  40 stuks    €40,00 
Edo sushi box  60 stuks   €55,00   

Edamame      €3,95   

Chuka wakame      €4,25 

Yakitori stuks      €5,00 
Tataki tuna 150 gr     €12,- 
Tuna tartare 125 gr     €8,75 
Sashimi zalm 5 stuks    €6,00 
Sashimi tuna 5 stuks    €7,00 
Combi Sashimi van zalm en tuna 5+5 stuks €11,00 
Oesters fonteneau nr.3 per stuk puur  €2,10 
Oesters fonteneau nr.3 per stuk asian touch €2,50 
 


