DE BOX DELUXE
VOORGERECHT:

Carpaccio van zalm, radijs, venkel en pompelmoes
OF
Paté van ree met vijg, kweepeer, brioche en Porto
OF
Brie met truffelkroketten, wintersalade, beukenzwam en balsamico-mayo
(veggie)

HOOFDGERECHT:

Filet van hert, wentelteefje van peperkoek, spruitjes, aardappelgratin, saus
van Sint Bernardus Abt 12
OF
Zeebaars met geroosterde wintergroenten, sinaasappelboter, zoete
aardappel
OF
Ravioloni met bospaddenstoelen, truffel, Pecorino en rucola (veggie)

NAGERECHT:

Choc-o-holic; brownie, spongecake, chocomousse,
praline, crumble
OF
Mandarijnentaartje met speculaas, witte chocolade
en meringue

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

HANDLEIDING
VOORGERECHT:
Carpaccio van zalm

Werk het bord af met de pompelmoes, vinaigrette, gepofte quinoa en cress.

Paté van ree met vijg

Warm de brioche even op in een toaster of oven voor een beter resultaat en dresseer
bij op het bord.

Brie met truffelkroketten

- Bak de kroketten af in een friteuse of in een pan met wat neutrale olie.
- Serveer met de salade en de balsamico-mayo.

HOOFDGERECHT:
Filet van hert

- Verwarm de oven tot 180°.
- Bak eerst de aardappelgratin in de oven, 10 minuten in een ovenschaal.
- Na een 3 tal minuten doe je ook de filet in de oven (in de ovenschaal).
- Na nog eens 3 minuten doe je ook het wentelteefje in de oven.
- De spruitjes kan je opwarmen in een pannetje op het vuur of je kan ze opwarmen
in de microgolf, 1 minuut op ong. 700 watt.
- Voor de saus van Sint Bernardus Abt 12 geld hetzelfde als de spruitjes maar in de
microgolf is 30 sec. voldoende.
- Dresseer alles zoals gewenst op het bord. Werk af met wat spruitenblaadjes en
gefrituurde aardpeer.

Zeebaars met geroosterde wintergroenten

- Verwarm de oven tot 180°.
- Verwarm eerst de geroosterde wintergroenten en zoete aardappel 10 minuten op
een ovenschaal.
- Bak de vis verder in de oven, ongeveer 5 minuten.
- Dresseer de groenten en vis op het bord. Leg de sinaasappelboter op de vis en werk
alles af met lavas en gefrituurde zoete aardappel.

Ravioloni met bospaddenstoelen

- Prik enkele gaatjes in de vacuumzak van de ravioloni. Plaats deze 2 minuten in de
microgolf op ong. 700 watt.
- Warm de bospaddenstoelen nog even op in een pannetje op het vuur. In de microgolf gaat ook, 1 minuut op 700 watt.
- De saus van Pecorino warm je even op in een pannetje.
- Dresseer de ravioloni en de paddestoelen op een bord.
- Nappeer alles met de saus en werk af met rucola-olie en gefrituurde rucola.

NAGERECHT:
Choc-o-holic

No worries, het werk zit erop! Dit gerecht is volledig afgewerkt.
Mandarijnentaartje met speculaas
No worries, het werk zit erop! Dit gerecht is volledig afgewerkt.

