
KOOKTIJD: 40 MIN 



(A) Desembol 

(B) Tapenadecrème 

(C) Parelcouscous 

(D) Geitenkaas knikkers

(E) Sesam mix 

(F) Zoetzure wortel structuren

(G) Vadouvan mayonaise 

(H) Doperwtscheuten

(I) Komkommer & wakame 

(J) Zoetzuur 

(K) Quinoa 

(L) Limoencrème 

(M) Tonijn 

IN DE BOX:

BENODIGDHEDEN:

• Opmaak-ring (in de box) 

• Schaar

• Oven 

• Ovenschaal 

• 5 eetlepels 

(N) Porcini bouillon 

(O) Kippen rouleau 

(P) Lente ui 

(Q) Beukenzwammen

(R) Ossobuco

(S) Jus 

(T) Pastinaakcrème 

(U) Diverse groenten 

(V) Chocoladetaart 

(W) Witte chocoladecrème 

(X) Mango chutney 

(Y) Chocolade crunch 

(Z) Atsina cress
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Noten

Gluten Lupine Mosterd

SelderijPinda’s Sesam

Soja Sulfiet Vis Zuivel * sporen van ...

• Schaar 

• Theelepels 

• Kleine soeppan 

• Theepot of schenkkan 

ALLERGENEN LEGENDA



1. Gebruik voor het opmaken van het gerecht de 
meegeleverde ring.  

2. Leg de ring in het midden van het bord. 
3. Schep 2 eetlepels van de parelcouscous in de 

steker en verdeel het gelijkmatig in de ring.
4. Verwijder de ring voorzichtig en herhaal de 

handeling voor alle borden.
5. Rol de geitenkaas knikkers door de sesam mix 

tot ze helemaal ingerold zijn.
6. Verdeel de helft van de zoetzure wortel 

structuren over de borden op de couscous 
zoals op de foto, houd ruimte voor de 
geitenkaas-sesam knikker.

7. Maak stippen rondom en op het gerecht met de 
vadouvan mayonaise.  

8. Verdeel de doperwtscheuten over de borden.
9. Plaats de geitenkaas knikker op de couscous en 

verdeel de overgebleven zoetzure wortel over 
het gerecht. Voeg hier en daar nog stippen van 
de vadouvan mayonaise toe.

1. Verwarm de oven voor op 200 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. Veeg voorzichtig wat water over de desembol 
heen.

2. Doe de desembol in de oven gedurende 11 
minuten op 200 graden. 

3. Haal de desembol voorzichtig uit de oven en 
serveer deze uit samen met tapenadecrème.

4. Zet hierna de oven uit, pas bij het hoofdgerecht 
kan je de oven weer aanzetten op 85 graden. 

MUZIEK TIJDENS HET VOORBEREIDEN.

INSTRUCTIES

DESEMBOL MET TAPENADE

PARELCOUSCOUS, WORTEL, GEITENKAAS 
(C, D, E, F, G, H)

(A, B)
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INSTUCTIES

1. Voeg aan de komkommer het zoetzuur toe. 
Laat deze 5 minuten marineren in het zoetzuur. 

2. Verdeel met een lepel de quinoa over de 
borden. Maak in het midden van het bord kleine 
bergjes van de quinoa. 

3. Knip een klein puntje van de spuitzak met 
limoencrème en plaats naar keuze her en  
der stippen.

4. Leg de tonijn tegen de quinoa aan. 
5. Naast de tonijn, mag ook de wakame 

(zeewiersalade) en de zoetzure komkommers op 
het bord.

1. Zet een kleine kookpan op het fornuis met 
middelhoog vuur en doe hier de porcini 
bouillon in. 

2. Maak intussen een diep bord op (hoeveel 
borden ligt aan hoeveel gasten) met in 
het midden de kippen rouleau, lente ui & 
beukenzwammen. 

3. Zodra de porcini bouillon heet is schenk je deze 
over in een theepot of schenkkan. 

4. Zet de borden op tafel en schenk vervolgens  
aan tafel de porcini bouillon uit in de 
opgemaakte borden. 

1. Leg de ossobuco en daarbovenop de jus in 
een ovenschaal gedurende circa 1 uur op 80-85 
graden in de oven. 

2. Vul een soeppan tot de helft met water. Zet 
deze op het vuur. laat het water heet worden, 
maar niet koken. 

3. Leg in het waterbad, de vacuümzak met 
pastinaakcrème. Laat deze 5 minuten 
opwarmen in het hete water. 

4. Verhit wat olijfolie in een koekenpan en verwarm 
hier de diverse groenten in.  

TONIJN

PORCINI BOUILLON 

OSSOBUCO

(I, J, K, L, M )

(N, O, P, Q)

(R, S, T, U)



INSTUCTIES

MUZIEK VOOR WANNEER DE EERSTE 
GAST ARRIVEERT.

1. Kneed de witte chocoladecrème even tot deze 
wat zachter is geworden. 

2. Knip ongeveer een centimeter van de punt van 
de spuitzak met mousse af.

3. Verdeel de mango chutney over de chocotaart 
door hier en daar met een theelepel wat 
schepjes chutney te laten vallen. Maak er op 
deze manier een soort schilderij van. Zet wat 
mooie stippen witte chocoladecrème verdeeld 
over de taart, wees hier creatief mee (zie voor 
inspiratie de foto).

4. Strooi de chocolade crunch met een lepel op 
dezelfde manier hier en daar op de taart.

5. Plaats als laatst de takjes atsina cress.

CHOCOLADETAART

Tip: doe eerst de wortel, die wordt minder snel 
bruin dan het groen. 

5. Zodra de groenten warm zijn, kan het vuur uit.
6. Begin nu aan de opmaak van de borden. 
7. Knip een punt van de spuitzak pastinaakcrème 

af en spuit een mooie dot crème op de borden, 
leg hier de ossobuco naast en verdeel de 
groenten erover. 

(V, W, X, Y, Z)
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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 @EAT.SOUS

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


