B edankt voor uw bestelling !
Voordat u beg int, i s het handig e ven de oms chr ijv ing door te nemen, z odat u s ommig e
v oorbe re iding en teg elij ker tijd kunt doen. B ekijk de g ekleurde stickers voor de jui ste bereiding.

5- GAN G EN M EN U
Voorbereidingen
• Verwarm de oven op 170 C
• Haal, voor dat u aan de amuse begint, alles uit de koelkast, met uitzondering van het dessert.
• Bewaar het dessert en de dessertborden in de koelkast.
• Warm de borden op voor de warme gerechten.
• Bij bestellingen van 2 personen deelt u het gerecht, als er één bakje bij de bestelling is inbegrepen.
• Wanneer er twee bakjes van een gerecht bij de bestelling zijn inbegrepen, is het gerecht individueel geportioneerd.

Amuse

Bouillon van wilde paddenstoelen, zoetzure paddenstoelen en lavasolie - zwart
Verwarm de bouillon in een pan, doe de paddenstoelen erbij en schenk alles in een klein kommetje.

Geroosterde aardpeer met trompette de la mort en eidooier - lavendel
Plaats de mix van aardpeer op het bord.
Decoreer met de paddestoelen en stukjes aardpeer en besprenkel met eidooier.

Pompoen met miso, zoetzure pompoen, verse kaas en hazelnoten - oranje
Leg een eetlepel puree op het bord en plaats de stukjes pompoen hier omheen.
Strooi de hazelnoot over de puree, rasp de verse kaas over de stukjes pompoen en bedek deze met de
zoetzure pompoen.

Dungesneden gepekelde winterpeen met gefermenteerde en gebarbecuede mais - roze
Plaats de winterpeen in de voorverwarmde oven en verwarm voor 5 minuten, tot deze warm is.
Verwarm de mais in een kleine pan.
Leg de wortel in een kom en giet de mais dressing eroverheen.

Gero osterde pastinaak met een crème van pastinaak, paddenstoelen XO en maitake - paars
Plaats de pastinaak en maitake in de voorverwarmde oven en verwarm voor 5 minuten, tot deze warm zijn.
Verwarm creme van pastinaak en de XO van paddenstoelen in twee kleine pannen.
Schep de crème van pastinaak in een diep bord, leg de geroosterde pastinaak en maitake erbovenop en
sprenkel de XO van paddenstoelen eroverheen.

Panna cotta met geroosterde pompoenpitten, kletskoppen en gemarineerde veenbessen - groen
Neem het bakje met de panna cotta en dompel de bodem een paar seconden in heet water.
Verwijder de deksel en laat de panna cotta in een diep bord glijden.
Garneer met de veenbessen, besprenkel met het sap en leg de kletskoppen hier bovenop.

Fudge met pure chocolade en miso
Ge ni e t!

PS. We z ijn benieuwd naar uw creaties ! U zou ons enorm steunen als u ons tagt op Instagram of Facebook, zodat wij het kunnen reposten.

