
Beste gasten,
Wij wensen u en uw gezelschap een fijn, lekker en ontspannen diner toe!
Lees de beschrijving eerst helemaal door voor u aan uw diner begint.
(Laat de hertenrugfilet voor start van uw diner op kamertemperatuur komen.)
Verwarm uw oven voor op 180 graden op de hete lucht stand van uw oven.
Vacuüm zakjes met crème en saus kunt u op verschillende manieren verwarmen:
1. Het zakje nog dicht in een pan water die net niet kookt
2. Uit het zakje in een pannetje
3. In een bakje met een afgedekt met magnetronfolie in de magnetron
Aluminium bakjes met vlees en groente garnituren zijn ovenbestendig en kunnen zonder

deksel in de oven geplaatst worden

*LET OP de temperatuur en tijden op de labels zijn op onze ovens gebaseerd. Iedere
oven is anders waardoor de tijden.

MENU TRAITEUR - RiVers Marnemoende
Voor (gluten, ei, vis, soja, wjin, sesam, zwaveldioxide, lupine)

● Trio van zalm met oosterse lak en wasabi mayonaise (tartaar, sashimi en gerookt)
○ Doe wat lak op het bord en smeer dit uit met een kwast
○ Leg de 3 bereidingen van zalm op de lak op het bord
○ Knip een puntje van de spuitzak af en spuit de mayonaise naast de zalm op

het bord
○ Garneer af met de zoetzure groenten

Hoofd (gluten, melk, zwaveldioxide)
● Hertenrugfilet met crème van pastinaak en witte chocolade,

paddenstoelen-Cognacsaus en seizoensgarnituur
○ Verwarm de hertenrugfilet, seizoensgroenten en het aardappeltaartje in de

voorverwarmde
○ oven voor ca 6 minuten
○ Leg de hertenrugfilet na het verwarmen nog een paar minuten onder

aluminiumfolie te rusten
○ Verwarm de saus en de crème
○ Doe de crème op het bord
○ Zet het aardpeer-pastinaak taartje hier boven op
○ Leg de seizoensgroenten in het midden van het bord



○ Snij het vlees en leg over de groenten
○ Serveer de paddenstoelen-Cognacsaus (gluten?) erover heen

Na (gluten, ei, soja, melk, noten, zwaveldioxide, lupine)
● Een krokante pistache biscuit met een mousse van vanille en passievrucht,

chocolade quenelles en een crème van vanille geserveerd met een krokantje van
pistache *

○ Het dessert kan in z’n geheel op het bord geserveerd worden
○ Strooi er wat crumble bij

VEGETARISCH TRAITEUR MENU - RiVers Marnemoende
Voor (gluten, noten, mosterd, zwaveldioxide)
Bietencarpaccio met geitenkaas, pistachenoten en honing-mosterd-dille dressing

○ Leg de plakjes biet plat verspreid op een bord (als een carpaccio)
○ Strooi de geitenkaas en pistachenoten over de carpaccio
○ Garneer af met de dressing en sla

Hoofd (gluten, vis, melk, zwaveldioxide)
Zeebaarsfilet met bataat crème, kokos-pompoensaus en seizoensgarnituur*

○ Doe de zeebaarsfilet voor ca 8 minuten in de voorverwarmde oven
○ Verwarm de saus en crème in het vacuüm zakje in een pannetje met heet

water.
○ Doe de seizoensgroenten en het aardappeltaartje (gluten?) voor ca 6

minuten in de voorverwarmde
○ oven
○ Doe de crème op het bord, leg de seizoensgroenten hier boven op en leg de

zeebaarsfilet en
○ het aardappeltaartje naast de groenten
○ Garneer af met de saus

Na (gluten, ei, soja, melk, noten, zwaveldioxide, lupine)
● Een krokante pistache biscuit met een mousse van vanille en passievrucht,

chocolade quenelles en een crème van vanille geserveerd met een krokantje van
pistache *

○ Het dessert kan in z’n geheel op het bord geserveerd worden
○ Strooi er wat crumble bij

BORRELBOX DELUXE - RIVERS MANREMOENDE

Cocktail Tiki Gin



Amuses in een klein glas

Tomaat pesto

Geitenkaas honing tijm

Borrelhappen

Bao Buns, vegetarisch en pork.

4 minuten boven in het mandje boven een pannetje heet water, of 40 seconden in de magnetron

Mille-feuille, zalm.

Mini croques, comté, truffel, hazelnoot.

5 minuten in de voorverwarmde oven.

Angus Burger, tomaten relish.

Burgers voor 6 minuten in de voorverwarmde oven.

Voor op het plateau

Le Petit Doruval, Utregs Roem & Tallegio (kaas)

Saltufo, Spinata Romana & Serranoham (vlees)

Appelstroop

Olijven

Katjang pedis

Volkoren baguette

Verwarm voor 8 minuten in de voorverwarmde oven.

Aioli

Kruidenboter




