
Gestoofde rundersukade met laurier, bosui en peterselie
Gluten, sulfiet

Kipspiesje met citroen en salie met citroenmayonaise
Ei
 

Roseval aardappeltjes uit de oven met kruiden-knoflookolie
-

Romanescosalade met Parmezaanse kaas, cashewnoten en truffeldressing
Lactose, noten

Peperonata - stoofje van paprika, tomaten, knoflook en kappertjes
-

Rustiek stokbrood met truffelpecorino
Gluten, lactose

Panna cotta met rood fruit compote en witte chocolade
Lactose

I t a l i a a n s  Menu

WESTERKAATJE

Wat leuk dat je het Italiaans menu van Westerkaatje hebt gekozen! 
We hebben een heerlijk menu voor je samengesteld en met enkele simpele stappen 

staat het in een handomdraai op tafel. 



Bere i d i n g s i n s t r u c t i e

De opwarminstructies voor de oven zijn een richtli jn, iedere oven is anders. 
Hierdoor kunnen de tijden iets afwijken.  

Op alle bakjes zitten kleurenstickers die corresponderen met de gerechten.

Stap 1  -  Schep de truffelpecorino, citroen-mayonaise en de Romanescosalade 
over in mooie schalen. 

Stap 2  - Verwarm de oven voor op 180 graden. Leg de kipspiesjes en roseval 
aardappeltjes in een ovenschaal (apart) en verwarm deze 10 minuten. Bak het 

stokbrood 8 minuten af op 200 graden. 

Stap 3  -  Verwarm een pan met water op het fornuis tot 90 graden. Zet het vuur 
uit en laat de vacuumzakken met de runderstoof en peperonata 10 minuten 

verwarmen met de deksel op de pan. Schep vervolgens beide gerechten over in 
aparte schalen. 

Stap 4  - Wanneer al het eten verwarmd is, kunnen de laatste garnituren 
toegevoegd worden. Voeg de cashewnoten en Parmezaanse kaas toe aan de 

Romanescosalade, op de roseval aardappeltjes moet nog de kruiden-
knoflookolie gegoten worden en aan de runderstoof moet nog wat bosui en 

peterselie toegevoegd worden. 

Stap 5  - Haal de panna cotta van tevoren uit de koelkast zodat het op 
kamertemperatuur komt. De compote mag erop geschept worden en de witte 

chocolade erover heen gestrooid.  

Eet smakelijk! 

WESTERKAATJE


