
 
 
 

 
 

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. 
 

4-GANGENMENU PESCOTARISCH 
 

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 170 °C. 

• Warm de borden op voor het hoofdgerecht. 
• Haal de kabeljauw uit de koelkast bij aanvang van de maaltijd. 

• 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. 
 

Gepekelde heilbot met zeewier en langoustine olie –  blauw 

Meng de groente, de gepekelde heilbot en de langoustine olie samen in een kom. 
Leg het mengel op het midden van een bord. 

Maak af met het knapperige zeewier.  
 

Witte asperges met vlierbloesem ,  gerookte eidooier en gefermenteerde jalapeños –  wit  

Verwarm de asperges in de oven op 170°C totdat deze warm zijn (5 – 10 minuten). 
Verwarm vervolgens de vlierbloesemsaus in een steelpannetje. 

Leg de asperges speels over het bord. 
Schenk de vloerbloesemsaus in het midden van het bord over de asperges. 

Maak af met de gerookte eidooier, jalapeños, in vlierbloesem gepekelde asperges en zuring. 
 

Gepocheerde kabeljauw met morilles ,  gestoomde prei  en daslook –  l ila  
De kabeljauw is al gepocheerd, leg de vis nog in het plastic zakje in een pan met heet water (70°C)  

en warm op voor ongeveer twee tot drie minuten. 
Verwarm de daslooksaus en de XO-saus samen met de morilles in aparte pannetjes. 

Verwarm de prei in de oven op 170 °C totdat deze warm is (±3 minuten). 
Schenk de daslooksaus in een diepbord. 

Leg de prei in de saus en XO-saus met de morilles over de prei en de kabeljauw bovenop. 
Sprenkel de preiolie over het gerecht. 

Maak af met de daslookblaadjes.  
 

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! 


