
2. Serveer met de 
vijgencompote en het 
kletzenbrood.

CHOCOLADEVERRASSING

1. Leg de panna cotta in het 
midden van een bord. Zet één 
van de bramen in het midden van 
de panna cotta en leg hier een 
paar aalbesjes omheen.

2. Plaats de chocoladebol over de 
panna cotta heen en sprenkel de 
koekcrumble hier rondom. 

3. Snijd de bramen in de lengte 
doormidden en leg in een 
driehoek tegen de chocolade 
bol aan. Verdeel de rest van de 
aalbessen rondom de bol.

4. Sprenkel een deel van de 
frambozencrumble bovenop 
de chocoladebol en de rest er 
omheen.

5. Verwarm de karamelsaus in 
een steelpannetje op middelhoog 
vuur totdat hij bubbelt en goed 
heet is. 

6. Schenk de saus (aan tafel 
natuurlijk!) langzaam over de 
chocoladebol zodat de bovenkant 
smelt en de verrassing eronder 
zichtbaar wordt.

3. Verwarm de bataatcrème 5 
minuten. Haal de crème uit het 
water en knip een puntje van 
de spuitzak. Spuit een flinke 
dot crème net iets boven het 
midden van het bord.

4. Haal de prei en roodlof uit 
het water. Steek deze rechtop 
in de bataatcrème zodat ze 
blijven staan. 

5. Haal de sukade uit het water. 
De sukade kan erg zacht zijn, 
dus pas op dat het niet uit 
elkaar valt.

6. Leg de sukade in het
midden van het bord, tegen 
de crème en groenten aan. 
Steek de groentechips rechtop 
in de bataatcrème, tussen de 
roodlof, prei en sukade in. 

7. Sprenkel de macadamia-
nootjes rondom de sukade en 
garneer met de afflina cress. 
Giet als laatste de jus over de 
sukade.

V | POLENTA VAN RODE BIET

1. Verwarm de oven voor op 
180 graden. 

2. Verwarm een steel-
pannetje met water tot iets 
onder het kookpunt, 70-80 
graden.

3. Leg hier de zakken 
met roomsaus en 
bospaddenstoelen in en 
draai het vuur helemaal 
omlaag. 

Bereidingswijze 4-gangen diner
Serveer binnen no-time onze pareltjes 

bij jouw thuis op tafel! 

4. Leg de zwam in het midden 
van een soepbord.
 
5. Knip een puntje van de 
spuitzak en spuit 3 dotjes 
doperwtencrème in een 
driehoek tegen de zwam aan.

6. Sprenkel de limoencrumble 
op de dotjes crème en bovenop 
de koningsoesterzwam.

7. Trek een aantal blaadjes 
los van de viool en steek 
deze in de crème. Druppel de 
kruidenolie rondom.

8. Giet de warme soep rondom 
de koningsoesterzwam. 

SUKADE

1. Verwarm een steelpannetje 
met water tot iets onder het 
kookpunt, 70-80 graden.

2. Leg hier de vacuümzakken 
met de sukade, roodlof, prei, 
en bataatcrème in om te 
verwarmen. Het water mag 
niet koken.

4. Haal de polenta uit de zak 
en bak deze in een koekenpan 
in een ruim laagje olie totdat 
de buitenkant krokant is.

5. Haal uit de pan en plaats 
deze op kleine ovenschaal.

6. Verdeel de geitenkaas 
met de tijmhoning over de 
polenta en bak in de oven 
voor 6 minuten.

7. Haal de roomsaus uit het 
pannetje en giet deze in het 
midden van een diep bord
Leg hier de polenta in. 
Verdeel de bospaddenstoelen 
en geroosterde kastanje 
rondom de polenta.
 
8. Steek de groentechips 
rechtop in de geitenkaas.
Maak je gerecht af door te 
garneren met de macadamia- 
nootjes en afflina cress.
ss.
KAASPLATEAU

1. Leg de kazen op een mooi 
bordje of plankje en laat op 
temperatuur komen.

Tip: Verwarm vooraf de borden!



Bourgondische stijlen en luxueuze gerechten smelten samen 
tot een ware thuiservaring! Een smakelijke samenwerking 
tussen drie chefs die ervoor zorgt dat jij de sterren chef 
van de avond wordt! De jaren ervaring en specialismes in 
verschillende stijlen zorgen ervoor dat dit trio het concept 
‘‘thuismenu’’ naar een hoger niveau tilt. In een handomdraai 
zet jij de bizar lekkere gangen op tafel en geloof ons; hier 
verras jij je gasten écht mee! Met onze tool-box tover je je 
huis om tot een restaurant. Aan alles is gedacht! Vergeet niet 
te delen hoe jouw gangen eruit zien! 

Thuis genieten  You are the chef!

Zoals het een echte chef betaamd, 
zet jij alvast de mise-en-place klaar. 
Maar die hebben we makkelijk voor je 
gemaakt: 

1. Leg de eventuele passende wijnen en 
bieren koud.

2. Warm je borden op. Het opmaken van de 
gerechten kost ook wat tijd: voorkom dus 
dat je gerechten te veel afkoelen.

3. Bekijk de opmaaktips vooraf!

1. Leg de placemats op tafel en 
plaats je mooiste bord in het 
midden.

2. Dek het bestek in:
     • Kleine vork & mes (voor)
     • Lepel & kleine vork (tussen)
     • Grote vork & mes (hoofd)
     • Dessertlepel
Leg het bestek neer op     
volgorde van de gangen en 
werk daarbij van buiten    
naar binnen.

3. Plaats aan de linkerzijde van 
de placemat een klein 
bordje met botermesje 
voor het brood.

4. De wijnglazen dienen in 
een diagonale lijn te staan. 
Onthoud ook hier: van buiten
naar binnen. Heb je geen 
mooi bierglas? Schenk het 
bier dat hoort bij de eerste 
gang in een wijnglas.

Tafeltje dekje
5. De waterglazen zet je het 
    meest rechts boven aan.

6. Leg het servet met de 
    menukaart midden op 
    het bord.

7. Schuif het welkomstkaartje 
    in de kurk en zet deze er 
    leuk bij.

Tip: Verwarm vooraf de borden!
Zo blijven de gerechten mooi
op tempratuur.

Time to be the chef of the day
V | OOSTERSE CRISPY TOFU

1. Verwarm de oven voor op 
180 graden.

2. Haal de tofu uit de 
vacuümzak en verwarm deze
in de oven voor 8-10 minuten.

3. Druk de sushirijst zachtjes 
aan in het bakje en zet het 
bakje ondersteboven in het 
midden van een bord. Tik een 
aantal keer op het bakje zodat 
de sushirijst op het bord valt. 

4. Haal de tofu uit de oven en 
leg deze in het midden op de 
sushirijst.

5. Knip een klein puntje van het 
spuitzakje af en spuit 3 dotjes 
mayonaise tegen de tofu aan 
en kleine dotjes op het bord 
tegen de sushirijst aan.

6. Leg de stukjes zeewier- 
tortillachips in een driehoek 
tegen de tofu aan.

7. Leg de plakjes oca de perou 
rondom tegen de sushirijst 
aan. Knip de borage cress 
en leg deze tegen de dotjes 
mayonaise aan.

BISQUE

1. Giet de bisque uit 
de vacuümzak in een 
steelpannetje en verwarm 
deze zachtjes op een 
middelhoog vuur.

2. Stort intussen de tartaar 
vanuit het bakje in het 
midden van een soepbord.

3. Knip een puntje van de 
spuitzak en spuit 3 dotjes 
doperwtencrème op en 
naast de tartaar. Sprenkel de 
limoencrumble op de crème 
en bovenop de tartaar.

4. Trek voorzichtig een aantal 
blaadjes los van de viool 
en steek deze in de crème. 
Druppel de kruidenolie 
rondom de tartaar.

5. Giet de soep voorzichtig 
rondom de tartaar. Zorg dat 
de tartaar nog een beetje 
zichtbaar blijft.

V | GEPOFTE KNOLSELDERIJ
EN TRUFFEL SOEP

1. Giet de soep in een 
steelpannetje en verwarm 
rustig op een laag vuur. 

2. Haal intussen de 
koningsoesterzwam uit de 
vacuümzak en dep deze
goed droog.

3. Sprenkel er wat zout 
over en bak de zwam in een 
pannetje op middelhoog  
vuur goudbruin.

OOSTERS BUIKSPEK

1. Verwarm de oven voor op 180 
graden.

2. Haal het buikspek uit de 
vacuümzak en verwarm deze in 
de oven voor 8-10 minuten.

3. Druk de sushirijst aan in 
het bakje en zet het bakje 
ondersteboven in het midden 
van een bord. Tik op het bakje 
zodat de sushirijst op het bord 
valt.

4. Haal het buikspek uit de 
oven en leg deze in het midden 
op de sushirijst.

5. Knip een klein puntje van het 
spuitzakje af en spuit 3 dotjes 
mayonaise tegen de buikspek 
aan en een aantal dotjes op 
het bord tegen de sushirijst 
aan.

6. Leg de stukjes knabbelspek 
tegen het buikspek aan. 
Leg de plakjes oca de perou 
rondom  de sushirijst, tegen de 
sushirijst aan.

7. Knip de borage cress en 
leg deze tegen de dotjes 
mayonaise aan.
OOSTERSE CRISPY TOFU


