
KEUKEN: EUROPEES

BEREIDINGSTIJD: 30 MINUTEN



(K) Hertenpeper (stoof) 

(L) Jeneverbessen jus

(M) Pastinaakcrème

(N) Zachte aardappelen 

(O)Ananas

(P) Chocolade taart 

(Q) Passievruchtcrème  

(R) Chocolade crunch

(S) Bosbessengel

(T) Atsina cress

(A) Desembol

(B) Tapenadecrème 

(C) Wildpaté 

(D) Rode ui chutney

(E) Truffelmayo  

(F) Zuur  

(G) Brioche  

(H) Salade 

(I) Diverse groenten 

(J) Hertenrugfilet 

IN DE BOX:

BENODIGDHEDEN:

• Oven
• Peper - Zout 
• Roomboter/bakboter 
• Olijfolie 
• Koekenpan (goede anti-aanbak) 
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•  Jean Geiler Pinot Gris
•  Bellingham The Bernard Series Old Vine Chenin Blanc

Gluten Lupine Mosterd

Selderij Soja Sulfiet Vis Zuivel

• 3 ovenschaaltjes of  
kleine pannen 
• Theelepel 
• Eetlepel 

ALLERGENEN LEGENDA

COMPONENTEN

WIJNEN



1. Verwarm de oven voor op 210 graden 
2. Leg alle componenten uit op het aanrecht 
3. Zet een middelgrote soeppan op het vuur en vul deze tot ongeveer de 

helft met water. 
4. Zet de playlist aan voor tijdens het koken. 

1. Bestrijk het brood lichtelijk met water. 
2. Plaats het brood midden in de oven op 210 

graden gedurende 11 minuten. 
3. Serveer naast het brood de tapenadecrème. 
4. Zet de oven nadat het brood klaar is nu op 85 

graden. Dit is belangrijk voor het hoofd- 
gerecht later.

1. De paté is het lekkerst als deze 15 graden is. Wat 
betekent dat deze daarom 20 minuten voordat 
je het gerecht gaat opmaken uit de koelkast 
gehaald mag worden. 

2. Plaats de paté op het bord. 
3. Dresseer de salade netjes langs de paté, 

probeer de hoogte in te werken (zie foto).
4. Schep met een theelepel wat rode chutney bij 

de salade.
5. Verdeel de zuurtjes tussen de salade. 
6. Zet een paar mooie stippen mayonaise op  

het bord.
7. Snijd de brioche broodjes doormidden en laat 

deze toasten in een pan. Serveer deze naast  
de wildpaté. 
 
Naast de huisgemaakte wildpaté serveer je de 
witte wijn: Jean Geiler Pinot Gris.

MUZIEK TIJDENS HET VOORBEREIDEN.

INSTRUCTIES

VOORGERECHT

DESEMBOL MET TAPENADE

HUISGEMAAKTE WILDPATÉ

(A, B)

(C, D, E, F, G, H)
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INSTUCTIES

1. Zet de oven aan op 85 graden. 
2. Je kan ervoor kiezen om de pastinaakcrème, 

hertenpeper (stoof) en jeneverbessen jus in de 
oven te verwarmen en circa 1 uur op 85 graden 
te verwarmen. Maar alles kan ook eventueel in 
pannetjes op het vuur verwarmd worden. 

3. Zet de borden in de oven op 85 graden. Deze 
koelen dan niet zo snel af wanneer je de  
borden uitserveert. 

4. Dep de hertenrug filet droog met een  
stuk keukenpapier. 

5. Doe een eetlepel (bak)boter in de koekenpan 
met goede anti aanbak laag en zet het  
vuur hoog. 

6. Pak het aluminiumfolie en scheur per biefstuk 1 
vel af. (Hierin leg je later de biefstukken nadat je 
ze hebt gebakken.) 

7. Zout en peper de biefstuk en bak deze kort 
rondom mooi bruin. Nadat de biefstuk gebakken 
is aan beide kanten kan je het vlees uit de pan 
halen en pak je het vlees in de aluminiumfolie in. 
Deze kan je vervolgens nogmaals in de oven (op 
85 graden) leggen en laten rusten voor  
5 minuten. 

8. Verwarm ondertussen in een koekenpan de 
groenten & de zachte aardappelen met een 
scheutje olijfolie. 

9. Nadat de groenten warm zijn kan je beginnen 
aan het opmaken van het bord. Zie foto  
ter inspiratie.  
 
Naast de hertenfilet schenk je de rode wijn: 
Bellingham The Bernard Series Bush Vine 
Pinotage.

HOOFDGERECHT

HERTENFILET EN STOOF (I, J, K, L, M, N)



INSTUCTIES

1. Leg de chocoladetaart op een bord.
2. Kneed de passievruchtcrème even tot deze 

wat zachter is geworden. 
3. Knip ongeveer een centimeter van de punt van 

de spuitzak crème af. 
4. Zet wat mooie stippen crème verdeeld over  

de taartjes.
5. Dresseer hier de ananas tegenaan. 
6. Zet een mooie stip bosbessengel bij  

de dessertjes. 
7. Schep wat chocolade crunch bij de dessertjes. 
8. Plaats als laatst de takjes atsina cress op  

de taartjes. 

NAGERECHT

DESEMBOL MET TAPENADE (O, P, Q, R, S, T)

MUZIEK VOOR WANNEER DE EERSTE 
GAST ARRIVEERT.
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• Ga voor tafellinnen, het liefste in 

een effen kleur. (Bij voorkeur wit 

linnen net als in een restaurant.) 

• Servetten van stof, deze kan 

je weer hergebruiken voor je 

volgende SOUS-ervaring. 

• Matching messen en vorken 

kunnen een groot verschil maken 

in hoe netjes jouw tafel eruitziet. 

Je vorken gaan op links en je 

messen en lepels op rechts.

• Wijnglazen mogen al op tafel 

worden gezet. Zonder nog de wijn 

erin, die kan je later uitschenken 

per gerecht. 

• Waterglazen naast het wijnglas. 

Vergeet niet zo af en toe een klein 

slokje water te nemen. 

• Een groot onderbord, waar je 

de gerechten op kan zetten, zo 

vervuil je het tafellinnen niet. 

• Kaarsen of waxinelichtjes. 

Sfeerverlichting maakt de tafel af. 

• Muziek, scan de QR-code voor 

als jouw gasten arriveren.

Voordat je aan de slag gaat met het 
eten, mag er aandacht geschonken 
worden aan de tafelaankleding. Je 
wilt immers een heuse culinaire 
tafel creëren voor jou en je gasten. 
De eerste indruk kan er meteen 
voor zorgen dat de gasten zich op 
hun gemak voelen. Zorg daarom 
dat je de borden voor de aperitivo 
(het eventuele welkomstdrankje) 
al klaar heb staan, de tafel gedekt 
is, de kaarsen aangestoken zijn en 
de bloemen mooi op tafel staan. 
Hiernaast staan verdere tips om de 
eettafel zo uitnodigend als mogelijk 
eruit te laten zien.

‘DRESS TO IMPRESS’

TIPS EN TRICKS:
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1. MAAK EEN FOTO VAN JOUW  
GEDEKTE TAFEL

2. TAG & VOLG ONS OP DE  
SOCIALS @SOUS_NL

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


