
Huis gerookte zalm, bietensalade, gele biet in 
zoetzuur, wasabi mayonaise, frisee sla, dressing, 
kruiden, brioche-broodjes.

- Verwarm de oven voor op 140 graden.
- Haal de ingrediënten uit de koelkast.
- Verwarm de brioche-broodjes 5 
minuten in de oven tot ze warm zijn.
- Doe de frisee sla in een schaal en 
maak de sla aan met de dressing.

Ingrediënten

Zalm Biet Wasabi

Voorbereiding

Opmaak bord

-  Maak een bedje van de aangemaakte 
bietensalade en gele biet in zoetzuur 
onder in het bord.
- Leg de huis gerookte zalm boven in 
het bord.
- Plaats de frisee sla speels op de 
bietensalade.
- Spuit een paar stippen wasabi 
mayonaise rondom en garneer het 
bord met de bijgeleverde kruiden.
- Serveer de brioche-broodjes erbij.



Terrine van eendenbout, gekonfijte ui, aceto 
balsamico stroop, suikerbrood croutons, frisee 
sla, dressing, kruiden, brioche-broodjes.

Ingrediënten

Eend Eendenlever Ui 
Aceto Balsamico

- Verwarm de oven voor op 140 graden.
- Haal de ingrediënten uit de koelkast.
- Verwarm de brioche-broodjes 5 
minuten in de oven tot ze warm zijn.
- Doe de frisee sla in een schaal en 
maak de sla aan met de dressing.

Voorbereiding

Opmaak bord

- Spuit wat stroop speels in een cirkel 
op het bord.
- Leg de terrine deels  in het midden 
van het bord.
- Maak met twee lepels een quenelle 
van de gekonfijte ui en leg deze naast 
de terrine.
- Maak een bolletje van de frisee sla en 
plaats deze tegen de quenelle van 
gekonfijte ui aan.
- Maak het geheel af met de 
suikerbrood croutons en de 
bijgeleverde kruiden.
- Serveer de brioche-broodjes erbij.



Pompoensoep, kippendij, kruiden, brioche-
broodjes met roomboter.

- Verwarm de oven voor op 140 graden.
- Haal de ingrediënten uit de koelkast.
- Zet een steelpannetje klaar.
- Verwarm de pompoensoep 4-6 
minuten in het steelpannetje.
 Laat de soep niet koken!
- Verwarm de soepborden voor in de 
oven of in heet water.
- Verwarm de brioche-broodjes 5 
minuten in de oven tot ze warm zijn.

Ingrediënten

Pompoen Kippendij

Voorbereiding

Opmaak bord

- Leg de kippendij speels in de 
verwarmde soepborden en maak dit af 
met de bijgeleverde kruiden.
- Schenk de verwarmde pompoensoep 
hierover heen.
- Serveer de brioche-broodjes met 
roomboter erbij.



Kabeljauwhaas, pastinaak crème, 
aardappeltaartje, bospeen, saus van 
eekhoorntjesbrood, kruiden.

- Verwarm de oven voor op 140 graden.
- Haal de ingrediënten uit de koelkast.
- Zet twee steelpannetjes klaar.
- Zet een ovenschaal klaar voor de 
kabeljauwhaas en een schaal voor het 
aardappeltaartje.
- Plaats de kabeljauwhaas en het 
aardappeltaartje ongeveer 10 minuten 
in de voorverwarmde oven.
- Vul een steelpannetje met heet water 
en verwarm ongeveer 10 minuten de 
pastinaak crème en de bospeen sous 
vide. 
- Verwarm de saus 4-6 minuten in een 
steelpannetje. 
- Verwarm de borden voor in de oven 
of in heet water.

Ingrediënten

Kabeljauw Pastinaak Aardappel 
Eekhoorntjesbrood

Voorbereiding

Opmaak bord

- Plaats het aardappeltaartje 
middenboven in het bord.
- Maak twee quenelles van pastinaak 
crème en plaats deze hieronder en leg 
de bospeen er speels tegenaan.
- Plaats de kabeljauwhaas onder in het 
bord.
- Schenk de saus rondom de 
kabeljauwhaas.
- Maak het geheel af met de 
bijgeleverde kruiden als garnering.



Hertenbout, hertenwang, knolselderij crème, 
rode kool, jus van kruidkoek, stoofpeer, kruiden.

- Verwarm de oven voor op 140 graden.
- Haal de ingrediënten uit de koelkast.
- Zet twee steelpannetjes klaar.
- Zet een ovenschaal klaar voor de 
hertenbout.
- Plaats de hertenbout ongeveer 10 
minuten in de voorverwarmde oven.
- Vul een steelpannetje met heet water 
en verwarm ongeveer 10 minuten de 
knolselderij crème, hertenwang en de 
rode kool sous vide. 
- Verwarm de jus 4-6 minuten in een 
steelpannetje. 
- Verwarm de borden voor in de oven 
of in heet water.

Ingrediënten

Hert Rode kool 
Knolselderij Kruidkoek

Voorbereiding

Opmaak bord

- Maak een hoopje van de rode kool en 
plaats deze linksboven in het bord.
-  Maak een quenelle van de 
knolselderij crème en plaats deze naast 
de rode kool in het midden van het 
bord.
- Plaats de stoofpeer rechtsboven in 
het bord naast de quenelle.
- Leg de hertenbout en hertenwang 
onder de garnituren op het bord.
- Schenk de jus rondom het vlees.
- Maak het geheel af met de 
bijgeleverde kruiden als garnering.



Triffle van Mokka, sinaasappel en suikerbrood 
crumble.

- Haal de ingrediënten uit de koelkast.

Ingrediënten

Mokka Sinaasappel Suikerbrood

Voorbereiding

Opmaak bord

- Strooi de suikerbrood crumble over 
de triffle.



5 verschillende kazen en vijgenbrood.

Swarte Toer, Avondrood, Zilte duinen, Bolle 
koning en Lekker blauw van Doetie’s geiten. 

Ingrediënten

Kaasplankje

- Haal de ingrediënten uit de koelkast 
en laat op kamertemperatuur komen.

Voorbereiding

Opmaak bord

- Plaats de kazen om en om op een 
bord.
- Serveer de kaas met het vijgenbrood.


