
Hieronder lees je hoe  je de finishing touch 
geeft aan de gerechten! 

VOORGERECHT

GEROOKTE ZALM | KOMKOMMER SALADE | AMSTERDAMSE UI | SAFFRAAN MAYONAISE

Bakje met gerookte zalm
Zakje met saffraan mayonaise
Bakje met komkommer salade
Bakje met Amsterdamse ui
Bakje met chips

Benodigdheden:
Leg de komkommer salade in het midden van een
bord
Rol de zalm op en leg deze op de salade 
Spuit dotjes mayonaise rondom en leg de uitjes
rondom de salade 
Garneer af met de chipjes 

Finishing touch:

HOOFDGERECHT

ENTRECOTE | RODE WIJN SAUS |

ASPERGES | PASTA SCHOTEL

HOOFDGERECHT

KABELJAUW | SAUS VAN BOSUI |

ASPERGES | PASTA SCHOTEL 

Ovenschaaltje met entrecote
Ovenschaaltje met pastaschotel
Ovenschaaltje met asperges
Bakje met rode wijn jus 

Benodigdheden:

Oven op 200 graden
Pan

Verwarm de oven voor op 200 graden 
Verwarm de pastaschotel voor 12
minuten in de oven 
Verwarm de asperges in het vocht in een
pan, op laag vuur (let op: niet laten
koken!) 
Verwarm de entrecote voor ongeveer 5
minuten in de oven
Roer de saus warm in in een pannetje 
Begin met het opmaken van het bord
met de asperges. Plaats hiernaast de
pastaschotel en de entrecote. Garneer af
met de saus. 

Finishing touch:

Ovenschaaltjes met kabeljauw
Ovenschaaltje met pastaschotel
Ovenschaaltje met asperges
Bakje met saus van bosui

Benodigdheden:

Oven op 200 graden
Pan

Verwarm de oven voor op 200 graden 
Verwarm de pastaschotel voor 12
minuten in de oven 
Verwarm de asperges in het vocht in een
pan, op laag vuur (let op: niet laten
koken!) 
Verwarm de vis voor ongeveer 4-6
minuten in de oven. 
Roer de saus warm in in een pannetje 
Begin met het opmaken van het bord
met de asperges. Plaats hiernaast de
pastaschotel en de vis. Garneer af met
de saus. 

Finishing touch:

DESSERT: KEY LIME PIE | AARDBEIEN CREME

Bakje met key lime pie en aardbeien creme
Benodigdheden:

Haal de deksel van het bakje
Smullen maar! 

Finishing touch:


