
We vinden het fantastisch dat u – ook nu in deze moeilijke periode – van de heerlijke 

gerechten van Maris Piper wilt blijven genieten. We hopen u snel weer te zien bij 

onze TakeAway of  wanneer Maris Piper weer open mag! 

Hollandse garnalen
Maak een dun laagje van de avocado spread.

Meng de garnalen met de cocktailsaus, peterselie en zoetzure sjalotjes.
Verdeel het Hollandse garnalen in een laagje van ongeveer ½ cm bovenop de avocado spread.

Maak de salade aan met de dressing.
Plaats de salade en de chips bovenop de garnalen.

steak tartaar
Snijd de vacumeerzak van de steak tartaar open en voeg de inhoud toe aan een kom.

Voeg een beetje olijfolie toe aan de tartaar en meng deze met een vork totdat de olijfolie over het vlees verdeeld is.
Voeg de cornichons, peterselie, sjalot en de helft van het bakje sjalot toe en meng deze met de tartaar.

Snij een klein puntje van de mayonaise spuitzak af  en voeg deze naar eigen behoefte toe aan het tartaar mengsel.
Meng de tartaar tot dat alle componenten evenredig verdeeld zijn.

Leg de bietjes en zilveruitje en sjalotjes op een keukenpapiertje om uit te lekken.
Plaats de tartaar in het midden van een bord (gebruik een kookring als u die heeft).

Verdeel de uitgelekte bietjes en zilveruitje en sjalotjes over de bovenkant van de tartaar.
Verdeel de mosterdzaad naar eigen voorkeur over de bovenkant van de tartaar.

Garneer met de andere helft van de bieslook. 

Beef Wellington
Steek de kernthermometer in het middelste deel van het vlees en 

plaats de Wellington op een ovenrooster met bakpapier.
Bak de Wellington in een voorverwarmde oven op 220 ºC. 

Wanneer de kernthermometer 41 ºC aangeeft, kan de Wellington met ovenrooster uit de oven.
Laat het vlees buiten de oven met de kernthermometer erin verder garen naar 52 ºC.

Verwarm ondertussen de Madeira jus op laag vuur in een steelpannetje.
Snijd 2 cm van de uiteinden van de Wellington en snijd het vlees vervolgens met een scherp mes in twee dikke plakken.

Verdeel over twee platte borden en serveer de Madeira jus er apart bij.

aardappelpuree

Verwarm de aardappelpuree in een steelpannetje.
Breng de puree al roerend met een lepel op temperatuur.

 
 

geniet!
PS. U zou ons enorm steunen als u ons tagt op Instagram of  Facebook, zodat wij het kunnen reposten!


