
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.

Brood met amandelBoter

Burrata met een salsa van groene paprika, geroosterd korianderzaad en verse kruiden (Blauw)
Verdeel de paprikasalsa uit de spuitzak in een dun laagje in het midden van het bord.

Sprenkel zout en peper over de burrata.
Plaats de burrata op de paprikasalsa in het midden van het bord.

Meng de gebrande bosui, witte ui, mint, koriander en waterkers in een bak met de dressing.
Leg de gebrande bosui en ui naast de burrata op de salsa.

Leg de salade met mint, koriander en waterkers plaats de kruidensalade op de uitjes.
Leg de korianderzaden bovenop de burrata.

Bloemkool met Beurre noisette en een crème van hazelnoot (oranje)
Verwarm de oven voor op 160 ºC en haal de crème van hazelnoot uit de koelkast om op kamer temperatuur te komen. 

Verwarm de bloemkool in de voorverwarmde oven voor 5 minuten, tot deze warm is.
Schenk de crème van hazelnoot in een diep bord en leg de bloemkool erbovenop. 

Verdeel de bieslook en zoetzure sjalotjes over de bloemkool. 
Maak het gerecht af  door de kaas en de truffel dressing over het gerecht te verdelen. 

Bouillon van paddenstoelen met kruidenolie en Broodcroutons (zwart)
Verwarm de bouillon van paddenstoelen in een steelpannetje. 

Voeg de cantharellen bij de bij de bouillon, terwijl deze opwarmt. 
Wanneer de bouillon warm is, is deze klaar om te servren.

Schenk de soep in een diep bord of  een soepkom en maak de soep af  met de croutons en de kruidenolie. 

pithivier - Bladerdeeg gevuld met wilde spinazie, paddenstoel, feta en walnoten (groen)
Leg de pithivier in een voorverwarmde oven van 205 ºC en bak gedurende 15 minuten met de ventilator op

de hoogste stand, tot het bladerdeeg mooi goudbruin is. 

maris piper éclair (rood)

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

 


