DE BOX DELUXE
VOORGERECHT:
Carpaccio van porto bello met truffelolie, Parmezaan en groente chips (veggie)
Of
Bosduif met portojus, erwten, auberginecrème en sojabonen
Of
Ceviche van schartong met rode biet, witloof en radijs

HOOFDGERECHT:
Gnocchi met salie, pompoen, beukenzwam en Manchego (veggie)
Of
Winterstoemp met roodbaars, spek en mosterd
Of
Stoofpotje van hert, winter knollen en -penen en aardappel

NAGERECHT:
Pancakes met mandarijn en chocolade
Of
Bosbessentaartje met yoghurt en meringue

WE L CO ME TO YOUR CREATI V E C O MMU NI T Y

HANDLEIDING
VOORGERECHT:
Carpaccio van porto bello met truffelolie, Parmezaan en groente chips
(veggie)
- Dit bordje is klaar, enkel afwerken met de groentenchips en cress.

Bosduif met portojus, erwten, auberginecrème en sojabonen

- Dit gerecht is klaar, enkel de saus en slablaadjes zijn apart.
- Je kan kiezen om het koud of warm te eten. Opwarmen doe je in de microgolf,
1 minuut op 750watt.

Ceviche van schartong met rode biet, witloof en radijs

- Werk de ceviche af met het witloof, radijs en frisée.
- Spuit toefjes kruidenkaas op de toast en serveer bij het gerecht.

HOOFDGERECHT:
Gnocchi met salie, pompoen, beukenzwam en Manchego (veggie)

- Warm de gnocchi op in een microgolf oven, 2 à 3 minuten op 750 watt.
- Doe deze in een bord en werk af met de geraspte Manchego en gefrituurde salie.
Winterstoemp met roodbaars, spek en mosterd
- Bak de roodbaars verder af in een voorverwarmde oven, ongeveer 6 min. op 180°c.
- Warm de saus op in een steelpannetje, best op een zacht vuur.
- Warm de stoemp op in een microgolf, 2 min op 750 watt.
of in een warm waterbad (80°c).
- Dresseer alles op een bord en werk af met het spek en wat groen.

Stoofpotje van hert, winter knollen en -penen en aardappel

- De winter groenten en de aardappel warm je best op in een voorverwarmde oven,
ongeveer 6 à 7 minuten op 180°c.
- Het stoofpotje kan je warm maken in de microgolf oven, 3 minuten op 750 watt of
in een warm waterbad (80°c)
- Serveer alles in een bord of kom en garneer met de chips van schorseneer en kervel.

NAGERECHT:
Pancakes met mandarijn en chocolade
No worries, het werk zit erop! Dit gerecht is volledig afgewerkt.
Bosbessentaartje met yoghurt en meringue
- Serveer met het bolletje yoghurtijs.

Toch een vraagje? Stuur ons een
whats’app berichtje op 0456/18.15.21

Deel je resultaat op instagram of facebook
met de hashtag #dehoornrestobox

