
(A) Côte de boeuf - gerookt 
(B) Foie gras
(C) Saus van appel, witte wijn, kaneel & steranijs
(D) Aardappelmousseline met truffel
(E) Spruitjes met kastanje 

IN DE BOX: BENODIGDHEDEN:
• Schaar 
• Soeppan
• Oven
• Ovenschaal 
• 2 bakjes die in de oven kunnen
• Opscheplepel 
• Soepkommen
• Mooie houten plank
• Vleesmes

ALLERGENEN LEGENDA

KERSTSPECIAL
BEREIDINGSTIJD: 30 MINUTEN

CÔTE DE BOEUF 
& FOIE GRAS

JORD ALTHUIZEN & CHATEAUBRIAND

Zuivel



1. Pak de ovenschaal en leg hier de côte de 
boeuf in. Deze mag 35 minuten in de oven. 

2. Doe nu de aardappelmousseline met 
truffel & de saus van appel. Beide mogen 
25 minuten verwarmd worden op  
160 graden. 

3. Voordat de laatste 2 minuten ingaan, haal je 
de côte de boeuf uit de oven en dresseer 
je deze met de foie gras. Doe deze 
vervolgens terug in de oven en wacht nog 
de laatste 2 minuten af. (Pas op dat de foie 
gras niet te snel smelt, haal dan de côte de 
boeuf uit de oven). 

4. Garneer het vlees af met de saus en snijd 
deze in dunne plakjes. 

5. Serveer het gesneden vlees op de  
houten plank. 

1. Verwarm de oven voor op 160 graden celsius. 
2. Leg alle componenten uit op het aanrecht.  

(Vlees minimaal 1 uur van te voren.)
3. Zet een soeppan op het fornuis en vul deze tot de helft met warm water. 
4. Scan de QR-code voor muziek voor tijdens het koken.

1. Zet de soeppan met water op middelhoog 
vuur. Het water hoeft niet te koken, maar 
mag wel heet zijn. 

2. Leg in het bad de vacuümzak met 
spruitjes en kastanje. (Open deze  
zakken pas bij het serveren/opmaken van 
de borden.)

3. Verwarm dit component gedurende  
10 minuten.

MUZIEK TIJDENS HET VOORBEREIDEN.

INSTRUCTIES

SOUS-VIDE

IN DE OVEN

OM TE BEGINNEN

(A, B, C, D)

(E)

SPECIAAL VOOR WANNEER DE TAFELGASTEN 
ARRIVEREN HIER NOG EEN AFSPEELLIJST.

SERVE LIKE A CHEF & ENJOY 1. MAAK EEN FOTO VAN JOUW   
GEDEKTE TAFEL

2. TAG & VOLG ONS OP DE  
SOCIALS @EAT.SOUS

3. WIE WEET WORD JIJ DE SOUS-ERVARING 
VAN DE MAAND! 
 
LIEFS VAN TEAM SOUS!www.eatsous.com


