
 
 
 

 

 

Bedankt voor uw bestelling! 
Voordat u begint, is het handig even de omschrijving door te nemen, zodat u sommige  

Voorbereidingen tegelijkertijd kunt doen. Bekijk de gekleurde stickers voor de juiste bereiding. 

 

3-GANGENMENU VEGETARISCH 
 

V o o r b e r e i d i n g e n  e n  b e n o d i g d h e d e n  

• Verwarm de oven voor op 50 °C. 

• Haal de vinaigrette en de gefermenteerde wortels uit het bakje. 

• Haal de deksel van het bakje en dek af met aluminiumfolie. 

• Plaats de gefermenteerde wortels, wortelpuree en aardappelrösti 

in de oven terwijl u de eerste gang eet. 

• Warm de borden op, voor het hoofdgerecht.  

• Bij bestellingen van twee personen deel je het gerecht als er één bakje bij de bestelling is inbegrepen.  

• Wanneer er twee bakjes van een gerecht zijn inbegrepen, is het gerecht individueel geportioneerd. 

 

Amuse    Boeren Romero sable ́  en truffelcre ̀me  

Smeer de truffelcrème over de sablé en garneer met de bieslook. 

 

Tartaar van rode biet met appel en hazelnoot –  paars 

Meng de tartaar met de hazelnoten. 

Schep de tartaar op een bord. 

Bedek de tartaar met de ingelegde biet en de rode mizuna. 

 

Gebarbecuede wortels met een paarse wortel vinaigrette en gefermenteerde wortels –  oranje  

Haal het bakje uit de oven. 

Leg de gebarbecuede wortels op een bord en de gefermenteerde wortels er bovenop. 

Lepel de wortelpuree naast de wortels. 

Sprenkel de vinaigrette over het gerecht. 

Serveer de rösti aardappelen en knolselderijsalade als bijgerechten. 

 

Witte chocolade crème met lemon curd en aardbeien –  geel 

Dompel het bakje met de witte chocolade crème in een pan met heet water 

voor ongeveer 10 seconden, zodat deze makkelijk los komt. 

Stort de crème in het midden van een kom. 

Lepel de lemon curd op de crème en de aardbeien daaroverheen. 

Maak af door de crumble eroverheen te sprenkelen.  

 

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


