
Hartelijk dank voor je bestelling! Hieronder staan alle menu’s die wij op dit moment
aanbieden. Neem even rustig de tijd om de instructies door te nemen van de door jou
gekozen gerechten. Ze zijn er om het je zo gemakkelijk mogelijk te maken. Succes en
geniet van het eten!!😊

o Haal altijd alle ingrediënten op tijd uit de koelkast zodat ze op kamertemperatuur kunnen komen.
o Om de borden voor het hoofdgerecht te verwarmen kun je gewoon de magnetron gebruiken.

Voor vier borden de magnetron twee minuten op volle sterkte aanzetten is voldoende. In de
oven kan het uiteraard ook. Zo blijft het hoofdgerecht langer warm.

o Elke oven is anders. Hou er rekening mee dat de tijd iets kan afwijken. Het kan een paar minuten
langer of korter nodig hebben dan beschreven.

3-GANGEN MENU VEGETARISCH
Knolselderij
Knolselderij gegaard in zoutkorst • Gieser Wildeman peer • crème van peer met zwarte knoflook •
crème van abdijkaas • zaden-pittenmix  • bouillon van knolselderij
Plaats de knolselderij in het midden van een diep bord. Leg de Gieser Wildeman peer hier bovenop. Knip een punt
van de spuitzak met crème van peer met zwarte knoflook en crème van abdijkaas. Spuit van beide crèmes diverse
dotten op het bord. Strooi de zaden-pittenmix over het geheel. Als laatste giet je de knolselderijbouillon in het
bord. (de bouillon zou je lauwwarm kunnen serveren.)

Dumplings
Dumplings met paarse zoete aardappel • monniksbaard • sesamcrème • sesamzaadjes • paarse zoete
aardappel met dark soy saus
Zet een pan water op en verwarm dit totdat het tegen de kook aan zit (ongeveer 90°C).
Leg de gevacumeerde zakken met dumplings, monniksbaard en paarse zoete aardappel met dark soy saus
gedurende 6 minuten in de pan met heet water.
Plaats de monniksbaard in het midden van een diep bord. Leg de dumplings in een driehoek op de
monniksbaard. Knip een punt van de spuitzak met sesamcrème en spuit diverse dotten op het bord. Strooi de
sesamzaadjes over het gerecht. Verdeel als laatste ook de saus over het gerecht.

Tarte de Santiago
Tarte de Santiago • bloedsinaasappel marmelade • witte chocolade-bloedsinaasappelcrème •
vanilleroom • tuille
Leg de onderste helft van de tarte de Santiago in het midden van het bord. Knip een punt van de spuitzakken
met witte chocolade-bloedsinaasappelcrème en vanilleroom. Spuit de witte chocolade-bloedsinaasappelcrème
aan de buitenste rand van de tarte de Santiago. Spuit de vanilleroom in verschillende dotjes op de witte
chocolade-bloedsinaasappelcrème. Vul de rest op met bloedsinaasappel marmelade. Leg de bovenste helft er
nu bovenop. (Strooi eventueel wat poedersuiker over de cake heen) Leg als laatste de tuille in het midden op
de cake.

3-GANGEN MENU VIS
Ceviche
Gestreepte zeebaars • bergamotmarinade • knolcapucien • mini-rode ui •
truffelsambalcrème • bieslookolie
Leg de zeebaars in de bergamotmarinade en zet deze voor 15 minuten terug in de koelkast. Als de 15 minuten
verstreken zijn leg je de vis in het midden van een diep bord (al het vocht kan erbij). Strooi een beetje zout naar
wens over de vis. Knip een punt van de spuitzak met truffelsambalcrème en spuit diverse dotten op het bord.
Verdeel de knolcapucien en de mini-rode ui speels over het gerecht en maak het gerecht af met de bieslookolie.



Koolvis
Koolvis • parelcouscous • dry aged biet • fetacrème • zoetzure biet • lavassaus
Zet de oven aan en verwarm deze voor op 180°C. Zet een pan water op en verwarm dit totdat het tegen de kook
aan zit (ongeveer 90°C). Plaats de koolvis en de dry aged biet gedurende 5-7 minuten in de voorverwarmde oven.
Leg de gevacumeerde zakken met parelcouscous en lavassaus gedurende 6 minuten in de pan met heet water.
Leg de parelcouscous in één lijn op het bord. Knip een punt van de spuitzak met fetacrème en spuit diverse dotten
op de parelcouscous. Leg de dry aged biet op de couscous. Plaats de zoetzure biet als laatste erbovenop. Leg de
koolvis naast de couscous. Verdeel de lavassaus om het gerecht heen.

Tarte de Santiago
Tarte de Santiago • bloedsinaasappel marmelade • witte chocolade-bloedsinaasappelcrème •
vanilleroom • tuile
Leg de onderste helft van de tarte de Santiago in het midden van het bord. Knip een punt van de zakjes met
witte chocolade-bloedsinaasappelcrème en vanilleroom. Spuit de witte chocolade-bloedsinaasappelcrème aan
de buitenste rand van de tarte de Santiago. Spuit de vanilleroom en verschillende dotjes op de met witte
chocolade-bloedsinaasappelcrème. Vul de rest op met bloedsinaasappel marinade. Leg de bovenste helft er nu
bovenop. Strooi eventueel wat poedersuiker over de cake heen. Leg de tuile in het midden op de cake.

3-GANGEN MENU VLEES
Rendang van hert
Terrine van kalf • crème van kweepeer • crumble van roggebrood • hazelnoot
Plaats de terrine van kalf in het midden van het bord. Knip een punt van de spuitzak met de crème van kweepeer.
Spuit daarna 2 dotten crème van kweepeer aan beide kanten van de terrine. Leg de crumble van roggebrood
onder de terrine en de hazelnoot hier weer onder.

Eendenborst
Zacht gegaarde eendenborst • Okonomiyaki • sambai-zu jus • lardo di Proefland • aspergesla
Zet de oven aan en verwarm deze voor op 180°C. Zet een pan water op en verwarm dit totdat het tegen de kook
aan zit (ongeveer 90°C). Verwarm de eendenborst en de okonomiyaki gedurende 5-7 minuten in de oven. Leg de
gevacumeerde zakken met sambai-zu jus en aspergesla gedurende 4-5 minuten in de pan met heet water.
Leg de okonomiyaki in het midden van het bord. Plaats de lardo de Proefland hier bovenop. Verdeel de aspergesla
over de lardo di Proefland. Leg de eendenborst vervolgens naast de okonomiyaki. Maak het gerecht af met de
sambai-zu jus.

Chocolade ganache
Chocolade ganache met bruine boter • kokosmarshmallow • aloe vera gelei • cremeux van roze peper
Leg de kokosmarshmallow in het midden van het bord. Plaats aan beide kanten van de kokosmarshmallow de
chocolade ganache met bruine boter. Knip een puntje van de spuitzakken met aloe vera gelei en de cremeux
roze peper. Spuit diverse dotten van beide op het bord.



Menu Bistronomique 4-gangen

Oesters ½ dozijn
6 oesters • citroen • rode uienvinaigrette • incl. oestermes
De omschrijving om oesters te openen is bij het kistje oesters gevoegd.

Steak tartaar
Kimchi-steak tartaar • atjarcrème • atjar spitskoolrolletjes • tempura flakes met nasi kruiden
Leg de kimchi-steak tartaar op het bord. Knip een punt van de atjatcrème en spuit diverse dotten op de steak
tartaar. Leg de atjar spitskoolrolletjes daarbovenop. Maak het gerecht af met de tepuraflakes.

Duivenbouillon met truffelroom
Duivenbouillon • truffelroom
De duivenbouillon langzaam opwarmen in een pan tot het kookpunt is bereikt. Zodra de bouillon kookt, direct
van het vuur halen. Vervolgens in een maatbeker overgieten zodat je het makkelijker kunt uitschenken in het
champagneglas. Je vult het champagneglas tot 2 centimeter onder de rand met de duivenbouillon. Schep de
truffelroom uit het bakje op de bouillon. Laat de room zachtjes de bouillon raken zodat het zich niet direct
mengt en een mooie laag room ontstaat waar je de bouillon doorheen kunt drinken.

Truffelrisotto Bistronomique
Truffelrisotto • coquille • langoustine • Jamón Resèrva Batallé
Zet de oven aan en verwarm deze voor op 180°C. Vervolgens zet je een pan water op en verwarm dit totdat het
tegen de kook aan zit (ongeveer 90°C). Leg de gevacumeerde zak met truffelrisotto gedurende 8 minuten in
deze pan.  Zorg er wel voor dat het niet kookt, want alle garnituren zijn al gaar! De coquille en langoustine
schuif je in de voorverwarmde oven gedurende 3 minuten. Alle ingrediënten op bord leggen, de truffelrisotto
onderop, en genieten maar!


