
Gravad lax, koolrabi, appel en mierikswortel 

Voorbereiding:

- Verwarm de oven op 140 graden
- Haal de ingrediënten uit de koelkast
- Verwarm de broodjes 5 minuten in de oven tot ze warm zijn

Opmaak bord:

- Dresseer de zalm op het bord in een klavertje drie vorm 
- Leg de salade van koolrabi en appel tussen de zalm door,
zodat u bij elke hap alle smaken proeft
- Knip een puntje af van het spuitzakje met mierikswortel
dressing en van de dille créme
- Spuit nu een paar stippen mierikswortel dressing en dille
créme tussendoor de zalm en koolrabi/appel
- Strooi de gepofte quinoa over het bord
- Serveer de broodjes bij het voorgerecht



Terrine van ongeforceerde eendenlever en parelhoen structuren van biet, balsamico
en rode ui

 
Voorbereiding:

- Verwarm de oven op 140 graden
- Haal de ingrediënten uit de koelkast

- Verwarm de broodjes 5 minuten in de oven tot ze warm zijn
 

Opmaak bord:
- Leg de terrine deels aan de zijkant van het bord

- Leg de structuren van biet op en om de terrine heen
- Knip een puntje af van het vacuümzakje met Balsamico créme

- Spuit nu een paar stippen uien crème om de terrine heen
- Strooi de gekarameliseerde zonnebloempitten over het bord



Soep van eekhoorntjesbrood met knolselderij en paddenstoelen
 

Voorbereiding:
- Haal de ingrediënten uit de koelkast

- Zet een steelpan klaar
- Verwarm de eekhoorntjesbrood soep 4-6 minuten in het steelpannetje

- Laat de soep niet koken!
- Verwarm ondertussen de soepborden/koppen  voor in de oven of afspoelen met heet water

 
Opmaak bord:

 
- Leg de knolselderij en paddenstoelen speels in de voorverwarmde soepborden/koppen 

- Schenk de warme eekhoorntjesbrood soep hierover heen



Snoekbaars, bereidingen van bloemkool, gerookte amandel 
en saus van mosterd

Voorbereiding:
- Verwarm de oven voor op 140 graden
- Haal de ingrediënten uit de koelkast

- Zet 2 steelpannetjes klaar
- Zet een ovenschaal klaar voor de snoekbaars en bloemkool

- Schuif de snoekbaars voor 14 minuten in de oven
- Vul een steelpan met heet water leg hierin de crème van bloemkool en de saus van mosterd

in de andere pan elk voor ongeveer 10 minuten
- Verwarm ondertussen de borden voor in de oven of afspoelen met heet water

 
Opmaak bord:

- Plaats de warme bloemkool speels aan de zijkant van het bord
- Knip een puntje af van het vacuümzakje van de bloemkool créme en spuit dikke stippen

tussen de bloemkool door
- Dresseer de snoekbaars naast de bloemkool

- Knip een puntje af van het vacuümzakje van de mosterdsaus en dresseer deze om de
snoekbaars

- Strooi de gerookte amandel over de bloemkool



Rosé gebraden hertenbout, hertenpeper, knolselderij, schorseneer,
gebakken ui en een jus van rode port

 
Voorbereiding:

- Verwarm de oven voor op 140 graden
- Haal de ingrediënten uit de koelkast

- Zet 2 steelpannetjes klaar
- Zet een ovenschaal klaar voor de hertenbout, taartje knolselderij, schorseneer

- Plaats de hertenbout ongeveer 10 minuten in de voorverwarmde oven
- Vul een steelpannetje met heet water en verwarm ongeveer 10 minuten de hertenpeper,  en

uien crème 
- Verwarm de jus 4-6 minuten in een steelpannetje

- Verwarm ondertussen de borden voor in de oven of afspoelen met heet water
 

Opmaak bord:
- Plaats het taartje van knolselderij aan de zijkant van het bord

- Maak met twee lepels een quenelle van hertenpeper leg deze naast het taartje
- Leg hier speels de warme schorseneer om heen

- Knip een puntje af van het vacuümzakje van de uien créme en spuit dikke stippen tussen de
schorseneer en taartje van knolselderij door

- Dresseer het hert voor het taartje van knolselderij midden op het bord
- Giet de jus over en naast het hert



Tartetatin van appel, karamel, pecan noten en mousse van vanille
 

Voorbereiding:
- Haal de ingrediënten uit de koelkast

- Verwarm de oven voor op 180 graden
- Plaats de appeltaartjes in de voorverwarmde oven 6 minuten

 
Opmaak bord:

- Spuit de karamel in zigzag over het gehele bord
- Leg de tarte tatin in het midden van het bord over de kop en verwijder het schaaltje

Pas op erg heet karamel!!
- Leg de mousse van vanille bovenop de tarte tatin

- Strooi de gekarameliseerde pecannoten over het bord


