
Menu - vega
Noorwegen   Rode biet ~ Waterkers ~ Snijbiet

Frankrijk   Portobello ~ Cepes ~ Girolles

Nederland   Jackfruit ~ Pommes frites ~ Amsterdamse ui

Guatemala   Knolselderij ~ Rode kool ~ Bramen ~ Koffie

Ivoorkust   Gold chocolate ~ Hazelnoten ~ Aalbes

Smakelijk!

Nagerecht  
(alle ingrediënten zijn voorzien van een oranje sticker)

Oranje 1: Mousse van gold chocolate
Oranje 2: Mousse van hazelnoot
Oranje 3: Aalbessen
Oranje 4: Praliné crumble
Oranje 5: Gel van aalbessen

1) Leg de mousse van gold chocolate op het bord.
2) Schep de praliné crumble in het midden van het bord.
3) Leg de mousse van hazelnoot op de crumble.
4) Spuit dotjes aalbessengel tussen de mousse.
5) Leg de verse aalbessen aan weerszijde van de mousse



  

Laat ter voorbereiding de oven alvast voorverwarmen op 200 graden.
Zet ook een pannetje water op middel/hoog vuur.

Haal bij de start van het diner alle componenten van het tussen- en hoofdgerecht uit de koeling.

Voorgerecht  
(alle ingrediënten zijn voorzien van een gele sticker)

Geel 1: Gekaramellisseerde biet
Geel 2: Waterkerssalade
Geel 3: Bietsoorten
Geel 4 Kroepoek van biet
Geel 5: Waterkers vinaigrette
Geel 6: Hangop van gezouten citroen

1) Leg de gekaramellisseerde biet links van het midden op het bord.
2) Spuit dotjes hangop rechts van de gekaramellisseerde biet.
3) Steek de bietsoorten tussen de dotjes hangop.
4) Leg de waterkerssalade op de gekaramellisseerde biet.
5) Schenk de vinaigrette tussen het gerecht.
6) Steek de kroepoek tussen de bietsoorten.

Tussengerecht  
(alle ingrediënten zijn voorzien van een groene sticker)

Groen 1: Portobello en paddenstoelen
Groen 2: Krokant van cèpes
Groen 3: Duxelles
Groen 4: Paddenstoelensaus

1) Verwarm de portobello en de paddenstoelen in een oven op 180°C   
 voor 5 minuten.
2) Verwarm de duxelles en de paddenstoelensaus in een pannetje   
 kokend water.
3) Leg de portobello in het midden van het bord.
4) Leg de duxelles in het midden van de portobello en steek hierin de   
 paddenstoelen
5) Steek de krokant van cèpes tussen de paddenstoelen 
6) Schenk de paddenstoelensaus uit rondom de portobello

(ga verder op de volgende pagina)

Zuurdesembrood met boter  

- Geen sticker:  zuurdesembrood
- Gouden sticker 1: hummus

Leg het zuurdesembrood voor 4 minuten in de oven op 200 graden.

Tussengerecht  
(alle ingrediënten zijn voorzien van een rode sticker)

Rood 1: Jackfruit
Rood 2: Pommes frites
Rood 3: Amsterdamse ui
Rood 4: Hollandaise

1) Leg het zakje met jackfruit in een pannetje kokend water.
2) Verwarm de pommes frites in een oven op 180°C voor 5 minuten.
3) Schep de jackfruit in het midden van het bord.
4) Steek de pommes frites er kruislings naast.
5) Spuit dotjes hollandaise op de jackfruit.
6) Leg de amsterdamse ui op de dotjes hollandaise.

Hoofdgerecht  
(alle ingrediënten zijn voorzien van een blauwe sticker)

Blauw 1: Steak van knolselderij
Blauw 2: Knolselderij
Blauw 3: Rode kool
Blauw 4: Bramen
Blauw 5: Koffie beurre blanc
Blauw 6: Gel van bramen

1) Leg de steak van knolselderij en knolselderij op een plateau en verwarm  
 deze in een oven op 180°C en verwarm voor 5 minuten.
2) Verwarm de rode kool in een pannetje.
3) Leg de rode kool links van het midden op het bord.
4) Leg de knolselderij op 10 uur en 4 uur van de rode kool.
5) Spuit dotjes van de gel van bramen rondom de knolselderij en de 
 rode kool.
6) Leg de bramen tussen de dotjes en de knolselderij.
7) Leg de steak van knolselderij naast de rode kool.
8)	 Haal	de	koffie	beurre	blanc	uit	het	pannetje	kokend	water	en	schenk	deze		
 uit onder de rode kool.


