
WEEK VAN 
DE SMAAK

Woensdag 18 november 2020
Algerijns met Marwa in Aalbeke om 19u 
(max 25 personen) 

Op het menu: borek (gehakt, kaas, peterselie); 
couscous met groenten en kip of vegetarische rijst 
(aubergines, wortel, bloemkool, tomaten, paprika), 
muntthee en oriëntaalse koekjes (frisdrank, water).

Donderdag 19 november 2020
Congolees met Charlotte in Kortrijk om 18u30 
(max 20 personen)

Op het menu: vegetarische loempia’s of vleesloempia 
met krokante salademix. Kipmuambe met 
geparfumeerde rijst en pittige groentenmix. 
cocospudding met koffie. Frisdrank en water.

Donderdag 19 november 2020
Colombiaans met Martha te Bellegem om 19u
(max 10 personen)

Op het menu: empanadas: rijst met groenten en fried 
chicken; dessert op basis van Colombiaanse koffie. 
Frisdrank, water en wijn.

Vrijdag 20 november 2020
Pakistaans met Attia in Kortrijk om 18u 
(max 16 personen)

Op het menu: samossa, pakora, groentjes, naanbrood; 
kip in een currysaus met kruiden, biryanirijst met 
groentjes; faluda met ijs. Frisdrank en water.

Vrijdag 20 november 2020
Eritrees met Senait in Aalbeke om 18u30 (
max 25 personen)

Op het menu: kinche, vlees met matig pikant lams- en 
rundsvlees met traditionele kruiden, 2 soorten linzen, 
spinazie, alicha met bloemkool en vlees, extra salade, 
traditionele zelfgebrande koffie met hmbasha of een 
stuk cake met kokos. Water, frisdrank en wijn

Meer info:

Cathérine Dupont - Integratiedienst stad Kortrijk
Tel.: 056/27 72 75 - 
Gsm: 0473/86 28 22 
E-mail : Catherine.dupont@kortrijk.be
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unicatie, Stad Kortrijk - v.u.: Vincent Van Q
uickenborne, Koning Leopold I-straat 13/0042, 8500 Kortrijk

Zaterdag 21 november 2020
Pakistaans met Attia in Aalbeke om 18u 
(max 25 personen)

Op het menu: samossa, pakora, groentjes, naanbrood; 
kip in een currysaus met kruiden, biryanirijst met 
groentjes; faluda met ijs. Frisdrank en water.

Zaterdag 21 november 2020
Algerijns met Marwa in Marke om 19u 
(max 12 personen)

Op het menu: borek (gehakt, kaas, peterselie); couscous 
met groenten en kip of vegetarische rijst (aubergines, 
wortel, bloemkool, tomaten, paprika), muntthee en 
oriëntaalse koekjes (frisdrank, water).

Zondag 22 november 2020
Colombiaans bij Martha in Aalbeke om 19u 
(max 25 personen)

Op het menu: Colombiaanse hapjes; Colombiaans 
dessert. Frisdrank, water en wijn.

Maandag 23 november 2020
Congolees met Charlotte in Kortrijk om 18u 
(max 16 personen)

Op het menu: vegetarische loempia’s; Kipmuambe met 
geparfumeerde rijst en mix van groenten; faluda met 
ijs. Frisdrank, water en wijn.

12 november tot en met 
23 november 2020
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Week van de Smaak
12 november tot 23 november 2020

In de week van de smaak bereiden mensen  
van vreemde origine uit Kortrijk een gerecht  

dat typisch is in hun cultuur.  
 

Voor € 15 per persoon kan je de meest  
exotische smaken gaan proeven, dit jaar niet in een 
huiselijke sfeer, maar op locatie, meer coronaproof .  

 
Je kan er wel nog steeds wat bijleren over  
de cultuur van de gastvrouw of gastheer.

Inschrijven kan via catherine.dupont@kortrijk.be  
of 056/27.72.75

Wij wensen jullie smakelijke avonden en boeiende 
ontmoetingen!

Donderdag 12 november 2020
Congolees met Robert in Heule om 19 uur 
(max 25 personen).

Op het menu: gebakken vis, samossa, tomaten, 
bloemkool, loempiasaus; kipmoambe, rundvlees, 
boelaierijst, gebakken bananan, pondoe, witte bonen, 
pikante saus (facultatief), oliebollen, koffie/thee. Water, 
rode en witte wijn. Vegetarisch mogelijk.

Vrijdag 13 november 2020
Colombiaans met Martha in Marke om 19u  
(max 12 personen)

Op het menu: chili con carne + dessertje. Frisdrank, water 
en alcohol.

Vrijdag 13 november 2020
Eritrees met Senait in Kortrijk om 19u (max 18 personen)

Op het menu: kinche, vlees met matig pikant lams- en 
rundsvlees met traditionele kruiden, 2 soorten linzen, 
spinazie, alicha met bloemkool en vlees, extra salade, 
traditionele zelfgebrande koffie met hmbasha of een stuk 
cake met kokos. Water, frisdrank en wijn.

Vrijdag 13 november 2020
Algerijns met Marwa in Kortrijk om 19u  
(max 16 personen)

Op het menu: borek (gehakt, kaas, peterselie); couscous 
met groenten en kip of vegetarische rijst (aubergines, 
wortel, bloemkool, tomaten, paprika), muntthee en 
oriëntaalse koekjes (frisdrank, water).

Vrijdag 13 november 2020
Congolees met Charlotte in Aalbeke om 18 uur ( 
max 25 personen)

Op het menu: vegetarische loempia’s, kip moambe, 
geparfumeerde rijst, mix van groenten, faluda met 
ijscréme, vegetarisch mogelijk. Frisdrank, water, 
alcoholische dranken.

Vrijdag 13 november 2020
Nigeriaans met Eunice in Kortrijk om 12u30 
(max 16 personen)

Op het menu: quiche van bruine bonen met vis en 
groenten; kokosgebakken rijst met zacht rundsvlees 
in tomaat-en paprikasaus; vanillapudding met ijs en 
nootjes. Frisdrank, water en alcohol.

Zaterdag 14 november 2020
Burundees met Dieudonné in Aalbeke om 19 
(max 25 personen)

Op het menu: sla Burundese manier; rijst op 
verschillende manieren, bonen, gebakken 
aardappelen, groenten van Afrikaanse oorsprong, 
stoofpot met rode saus; faluda met ijs. Vegetarisch 
mogelijk. Frisdrank en water.

Zondag 15 november 2020
Nigeriaans met Eunice in Aalbeke om 12u30  
(max 25 personen)

Op het menu: buffet van rijst, bruine bonen, 
bakbananen, groentenballetjes in kokossaus, 
vogelnestje met kippengehakt. Vegetarisch mogelijk. 
Frisdrank, water en wijn.

Maandag 16 november 2020
Burundees met Dieudonné in Bissegem om 19  
(max 25 personen)

Op het menu: sla Burundese manier; rijst op 
verschillende manieren, bonen, gebakken 
aardappelen, groenten van Afrikaanse oorsprong, 
stoofpot met rode saus; faluda met ijs. Vegetarisch 
mogelijk. Frisdrank en water.

Maandag 16 november 2020
Congolees met Robert in Aalbeke om 19 uur 
(max 25 personen).

Op het menu: gebakken vis, samossa, tomaten, 
bloemkool, loempiasaus; kipmoambe, rundvlees, 
boelaierijst, gebakken bananan, pondoe, witte bonen, 
pikante saus (facultatief), oliebollen, koffie/thee. 
Water, rode en witte wijn. Vegetarisch mogelijk.
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