
 

OUDEJAARSMENU & OUDEJAARSCATERING  

VINCENT DECEUNINCK 
BEREIDINGSWIJZE 

ASSORTIMENT APERITIEFHAPJES 
TARTAAR VAN GEM ARINEERDE ZALM ,  K ERSTOM AAT EN WASABIM AYO 

Koud te serveren. 

MOUSSE VAN BLOEM KOOL M ET GARNALEN EN PI TT IGE GUACAM OLE 

Koud te serveren. 

HELDERE PAPILLOTTE M ET RATATOUILLE,  SCAM PI  EN WITTE WIJNSAUS 

Warm de papillotte gedurende 10 minuten op in een voorverwarmde oven van 160 graden. 

VOORGERECHTEN 

BOUILLABAISSE  M ET  NOORDZEEVIS EN ROUILLE 

Warm de soep op in een pot. Verwarm alle vis 4 à 5 minuten in een voorverwarmde oven van 160°C. Verdeel de 
vis over de soepborden, zodat elke persoon een mooie variatie vis heeft. Overgiet de vis met de warme soep. 
Serveer de rouille apart (koud). 

STRUCTUREN VAN BLOEM KOOL M ET GEGRILDE LOTTE EN WITTE  WIJNSAUS 

Verwijder de folie van de schaal en vervang deze door aluminiumfolie. Verwarm ongeveer 15 minuten in een 
voorverwarmde oven van 160°C.  

HOOFDGERECHTEN 

BOUILLABAISSE M ET  NOORDZEEVIS EN ROUILLE 

Warm de soep op in een pot. Voeg net voor het serveren de coquilles en langoustines toe en laat ze 1 minuut 
opwarmen in de warme soep. Verwarm terwijl alle andere vis 5 minuten in een voorverwarmde oven van 160°C. 
Haal de coquilles en langoustines uit de warme soep en verdeel samen met alle andere vis over de soepborden, 
zodat elke persoon een mooie variatie vis heeft. Overgiet de vis met de warme soep. Serveer de rouille apart 
(koud).  

 TIP van de chef: Combineer met wit, meergranen of tradition stokbrood in schijfjes die je naar wens even krokant 
afbakt in de oven. 

GEBAKKEN KALFSFILET ,  JONGE AARDAPPEL  GEVULD  M ET KADETT  VAN DE MOERENAAR,  GEBAKK EN 

WITLOOF,  SPI TSKOOL EN GEKLEURDE WORTELEN  

Verwijder de folie van de schalen van het vlees en de groenten en vervang deze door aluminiumfolie. Verwarm 
deze gedurende 20 minuten in een voorverwarmde oven van 160°C. Dresseer vervolgens alles op een bord. 

DESSERT 

Serveer de chocoladecremeux met pistache, mango en passievrucht op een bordje. 

 TIP van de chef: Voeg er nog een bolletje vanille-ijs van Verdonck aan toe! 
 

Smakelijk 
Verwijder steeds de folie voor u de schaal in de oven plaatst. De zwarte schalen zijn hittebestendig tot 170°C in de 

oven en mogen ook in de microgolf gebruikt worden. De opgegeven opwarmtijden zijn richttijden! De 
hoeveelheden kunnen verschillen en elke oven werkt anders! Wij raden u aan steeds zelf te controleren of de 

gerechten warm genoeg zijn en indien nodig wat langer te verwarmen. 


