
IN DE BOX: BENODIGDHEDEN:

• Oven
• Peper - Zout 
• Roomboter/bakboter 
• Olijfolie 
• Koekenpan (goede anti-aanbak) 
• 3 ovenschaaltjes of kleine 
pannen 
• Theelepel 
• Eetlepel 

* sporen van ...

ALLERGENEN LEGENDA

KEUKEN: EUROPEES

BEREIDINGSTIJD: 30 MINUTEN

3 COURSE 
FINE DINING

VINIFY X SOUS

• Desembol 

• Tapenadecrème 

• Wildpaté

• Rode ui chutney 

• Truffel 

• Zuur 

• Brioche

• Hertenrugfilet 

• Pastinaakcrème 

Ei

Gluten Noten Selderij

Sesam

Soja

PindaMosterd

Zuivel

Sulfiet

• Jeneverbessen jus 

• Stoof 

• Diverse groenten 

• Zachte aardappelen 

• Chocolade taart 

• Ananas 

• Passievruchtencrème 

• Chocolade-crunch 

• Bosbessengel



1. Stal de volgende componenten uit op jouw 
werkbank/aanrecht.

2. 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. 

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

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

chutney bij de salade.
6. Verdeel de zuurtjes tussen de salade. 
7. Zet een paar mooie stippen mayonaise op 

het bord.

1. Je kan ervoor kiezen om de 
pastinaakcrème, 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. 

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

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

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

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

6. 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. 

7. Verwarm ondertussen in een koekenpan de 
groenten met een scheutje olijfolie. 

8. Nadat de groenten warm zijn kan je 
beginnen aan het opmaken van het bord. 
Zie foto ter inspiratie. 

1. Verwarm de oven voor op 85 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.

MUZIEK TIJDENS HET VOORBEREIDEN.

INSTRUCTIES

HUISGEMAAKTE WILDPATÉ

HERTENFILET EN STOOF 

LET’S START

(A)

(A)

SPECIAAL VOOR WANNEER DE TAFELGASTEN 
ARRIVEREN HIER NOG EEN AFSPEELLIJST: 

SERVE LIKE A CHEF & ENJOY 

1. Kneed de passievruchtencrème even tot 
deze wat zachter is geworden. 

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

3. Zet wat mooie stippen creme verdeeld over 
de taartjes. 

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

de dessertjes. 
6. Schep wat chocolade-crunch bij  

de dessertjes. 
7. Plaats als laatst de takjes atsina cress op 

de taartjes.

CHOCOLADETAART (H, I, J, K)

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


