
 

Bereidingswijze: voorjaarsmenu 
 

Voorbereiding op het menu:  

1. Een pan met water om aan de kook te brengen  

2. Verwarm de oven voor op 180 graden  

3. Schaar  

4. Timer  

5. Pincet & palet  

6. Kom  

7. (Koeken)pan  

8. Eetlepels  

9. Verschillende platte/ diepe borden  

 

Gang 1 Hamachi -paarse sticker 
 

1. Verwijder alvast alle deksels van de bakjes. 

2. Knip het zakje van marinade open, verdeel deze over de bakjes hamachi en laat 

deze 4 minuten rusten. 

3. Marineer de rettichrollen met de dressing van sesam en shiso. 

4. Verdeel de hamachi over de bordjes. 

5. Leg de rettich met de sesamdressing in het midden, boven op de hamachi. 

Hiervoor kan je een pincet gebruiken. 

6. Knip een klein puntje van het zakje met yuzu gel af en spuit ongeveer 5 stipjes 

per bord. 1 zakje is voor 2 personen. 

7. Herhaal dit met het zakje van kombu. 

8. Knip het zakje met korianderolie open en verdeel deze over de bordjes. 

9. Leg de krokant van rijst en sesam bij de rettich. 

10. Dresseer als laatst de salade van radijskiemen en shiso. 

 

Gang 2 Coquille - oranje sticker 
 

1. Breng een pan water aan de kook. Wanneer het water kookt, zet je het vuur uit. 

2. Doe de beurre blanc en de mini wortels in de pan met heet water 

3. Zet de koekenpan op het vuur en haal de coquilles uit het zakje. 

4. Dep de coquilles goed droog zodat je deze goed kan bakken. 

5. Laat de koekenpan warm worden en voeg neutrale olie toe. 



6. Doe de crème van wortel ook in de pan met heet water. 

7. Leg de coquilles in de warme pan, draai deze na 30 seconden om. De coquilles 

moeten aan de zijkant stevig aanvoelen, maar niet hard 

8. Zet de borden een minuut in een warme oven om op te warmen. 

9. Haal de warme borden uit de oven. 

10. Haal alle zakjes uit de pan met heet water, leg deze op het doek om te drogen. 

Gebruik hierbij een pincet/tang. 

11. Begin met het verdelen van de beurre blanc over de bordjes. 

12. Voeg vervolgens de dressing van calamansi toe, druppel deze over de beurre 

blanc heen. 

13. Voeg daarna de olie van lavas toe. 

14. Leg de coquille in het midden van het bord. 

15. Voeg de crème van wortel toe op de coquille. 

16. Voeg de mini worteltjes toe.  

17. Leg het wortelkrokantje tegen de coquille aan. 

18. Dresseer als laatste de salade op basis van preikiemen en dragon. 

 

Gang 3 (vegetarisch) Perfect egg - gele sticker 
 

1. Breng een pan water aan de kook. Wanneer het water kookt, zet je het vuur uit. 

2. Doe de eieren met bakjes in de pan met warm water voor 3 minuten, hou het 

bakje erop. 

3. Voeg na 3 minuten de crème van Parmezaanse kaas, en de morille van groene 

asperges toe in de pan met warm water. 

4. Laat dit nog rusten voor 2 minuten. 

5. Haal alle zakjes en eieren uit de pan en laat het rusten op een doek. Gebruik 

hierbij een pincet/tang. 

6. Doe de bordjes 1 minuut in de oven om voor te verwarmen. 

7. Haal de deksels van de eieren er ondertussen af. 

8. Schep met een lepel het ei uit het bakje en op het bord. 

9. Verspreid de saus van morille en de asperges over de bordjes. 

10. Voeg daarna de bieslook toe. 

11. Verdeel de croutons over het gerecht  

12. Knip een klein puntje uit het zakje van de Parmezaanse kaas af en verdeel over 

de bordjes. 

 
 



Gang 4 Hollandse lam -roze sticker 
 

1. Breng een pan water aan de kook. Wanneer het water kookt, zet je het vuur uit. 

2. Doe de lam in de pan met heet water en laat 6 minuten rusten. 

3. Doe de aardappeltaartjes in de oven op 180 graden voor 6 minuten. 

4. Voeg de auberginecompote toe in de pan met heet water voor 1 minuut en 

verwarm de bordjes alvast voor in de oven.  

5. Haal alle zakjes uit de pan met heet water, leg deze op het doek om te drogen. 

Gebruik hierbij een pincet/tang 

6. Leg de aardappeltaartjes op de bordjes. 

7. Leg de lam in het midden en verspreid de jus eromheen. 

8. Knip het zakje van auberginecompote en verdeel het met een lepel op de 

aardappeltaartje. 

9. Voeg de gremolata toe op de lam. 

10. Leg de krokante aardappel op de lam. 

11. Spuit de peterselie olie in de jus. 

12. Dresseer als laatst de kiem van doperwten. 

 

Gang 5 Limoncello cheesecake - donkerblauwe sticker 
 

1. Leg de cheesecake op de bordjes. 

2. Voeg de crumble van matcha naast de cheescake toe. 

3. Verdeel de hangop over de cheesecake, 1 zakje is voor 2 personen. 

4. Drup de gel van citrus over de cheesecake ongeveer 5 stipjes per bordje. 

5. Maak het af met de dressing van jonge zuring. 

 
  



Gang 1 (vegetarisch) Rettich - lichtblauwe sticker  
 

1. Knip een puntje van de rode shiso en sesam af en verdeel het over de linten 

van rettich. 

2. Verdeel de gemarineerde rettich over de bordjes. 

3. Doe de linten van rettich op de gemarineerde rettich. 

4. Knip een stukje van de yuzu af en verdeel 5 stipjes op elk bord, herhaal dit met 

het zakje van kombu. 

5. Laat de korianderolie door de rettich heen lopen. 

6. Steek de krokant van sesam er tussen. 

7. Voeg als laatst de radijskiemen toe op de rettich. 

 

Gang 2 (vegetarisch) Perfect egg - oranje sticker 
 

1. Breng een pan water aan de kook. Wanneer het water kookt, zet je het vuur uit. 

2. Doe de eieren met bakjes in de pan met warm water voor 3 minuten, hou het 

bakje erop. 

3. Voeg na 3 minuten de crème van Parmezaanse kaas, en de morille van groene 

asperges toe in de pan met warm water. 

4. Laat dit nog rusten voor 2 minuten. 

5. Haal na 2 minuten alle zakjes en eieren uit de pan en laat het rusten op een 

doek. Gebruik hierbij een pincet/tang. 

6. Doe de bordjes 1 minuut in de oven om voor te verwarmen. 

7. Haal de deksels van de eieren er ondertussen af. 

8. Schep met een lepel het ei uit het bakje en op het bord. 

9. Verspreid de saus van morille en de asperges over de bordjes. 

10. Voeg daarna de bieslook toe. 

11. Verdeel de croutons over het gerecht  

12. Knip een klein puntje uit het zakje van de Parmezaanse kaas af en verdeel over 

de bordjes. 

 

Gang 3 (vegetarisch) Ravioli -grijze sticker  
 

1. Breng een pan water aan de kook. Wanneer het water kookt, zet je het vuur uit. 

2. Voeg de ravioli en doperwten in de pan met heet water. 

3. Laat het rusten voor 3 minuten. 

4. Verwarm de bordjes voor in de oven voor 1 minuut. 



5. Haal de ravioli en doperwten uit de pan met heet water en lek de ravioli en 

doperwten op een doek. Gebruik hierbij een pincet/tang. 

6. Begin met de salade van doperwten en munt en leg dit op de bodem van de 

bordjes. 

7. Knip de verjus van beurre blanc en de ravioli open. 

8. Leg de ravioli op de doperwten en voeg de saus in het zakje toe. 

9. Voeg de gezouten citroen toe, twee sliertjes per bordje. 

10. Voeg daarna de olie van munt op de ravioli toe. 

11. Dresseer als laatst de kervel van dragon en jongen preischeuten. 

 
 

Gang 4 (vegetarisch) Witte Asperge -zwarte sticker 
 

1. Doe de aardappelen in de oven op 180 graden voor 6 minuten. 

2. Breng een pan water aan de kook. Wanneer het water kookt, zet je het vuur uit. 

3. Doe de asperges en auberginecompote in de pan met heet water en laat het 

rusten voor 3 minuten. 

4. Doe de bordjes 1 minuut in de oven. 

5. Haal de zakjes uit de pan met water en laat het uitlekken op een doek. Gebruik 

hierbij een pincet/tang. 

6. Haal de aardappelen en de bordjes uit de oven. 

7. Leg als eerst de aardappelen op het bord 

8. Knip het zakje met asperges open en verdeel 3 asperges per bord. 

9. Verdeel de gremolata over de asperges. 

10. Knip het zakje van aubergine open en verdeel dit op de aardappel. 

11. Voeg daarna de beurre blanc om het gerecht heen. 

12. Druppel de kruidenolie op de beurre blanc. 

13. Leg de scheuten van doperwt tegen de aardappel aan. 

 

Gang 5 (vegetarisch) Limoncello cheesecake - donkerblauwe sticker  
 

1. Leg de cheesecake op de bordjes. 

2. Voeg de crumble van matcha naast de cheescake toe . 

3. Verdeel de hangop over de cheesecake, 1 zakje is voor 2 personen. 

4. Drup de gel van citrus over de cheesecake ongeveer 5 stipjes per bordje. 

5. Maak het af met de dressing van jonge zuring. 

 


