
Feestmenu
Bereidingswijze 4-gangen diner

Serveer binnen no-time onze pareltjes 
bij jou thuis op tafel! 

    op laag vuur in een pannetje.
4. Doe de rode wijn kruiden 
    jus(G3) in een sauspannetje 
    en verwarm deze op laag 
    vuur, roer deze af en toe 
    door. Mocht deze iets 
    indikken, kan je hem met 
    een scheutje water dunner 
    maken.
5. Pak de bavette biefstuk(G2) 
    uit en dep deze droog. 
    Strooi peper en zout over 
    beide kanten van de 
    biefstuk. Bak de biefstuk 
    kort aan op hoog vuur in 
    een bakpan met een 
    scheutje bakboter of olie.
    Als beide kanten van de 
    biefstuk voorzien zijn van 
    een bruin korstje zet je het 
    vuur uit en laat je de 
    biefstuk in de pan rusten

6. Zodra 
alle warme 
componenten 
juist zijn 
opgewarmd 
kunnen we 
het bord gaan 
opmaken. Zorg 
dat je alle 
componenten 
klaar hebt staan 
met de dekseltjes 
er af zodat je snel 
kan werken.
7. Strooi de 
crumble van 
roggebrood(G9) 
in kleine hoopjes 
tegen de pommes 
fondant aan.

FR IAND ISES

Onze friandises worden 
gemaakt door meester 
patissier Jacques van Bragt 
uit Geldrop. Jacques zit al 
ruim 50 jaar in het patisserie 
vak en behoort tot een van 
de beste van de wereld. De 
friandises zijn samen met 
de chef en Jacques speciaal 
voor Luzt ontworpen en 
gemaakt.

1. Champagne Truffel.
2. Macaron van 72% pure  
    chocolade.
3. Pate a fruit van framboos.

6. Schep de bouillon nu in het 
    soepbord op de ravioli.
7. Doe de croutons van shiitake 
   (E4) in de bouillon en garneer 
   af met de bieslook(E5). 
 
ANGUS BAVETTE

Tip: Leg de borden even kort 
in de oven om deze op te 
warmen.

1. Verwarm de oven voor op 
   180 graden.
2. Haal de Pommes fondant 
    (G5), de Koningszwam(G6) 
    en de runderwang(G1) uit de 
    verpakking en leg deze op 
    een ovenplaatje. Leg deze in 
    de oven voor 12 minuten.
3. Haal de zuurkool(G4) uit de 
    verpakking en verwarm deze 

8. Drapeer de rode wijn 
    kruiden jus over de 
    runderwang.
9. Garneer het gerecht af met 
    het duizendblad, probeer 
    deze mooi in de hoogte te 
    leggen.

TARTE TAT IN VAN PERZ IK

1. Leg de tarte tatin van perzik 
    (I1) 5 miunten in de oven 
    op 180 graden.
2. Leg de tarte tatin in het 
    midden van het bord.
3. Spuit met het spuitzakje 
    met koffie mascarpone(I3) 
    3 dotjes om de tarte tatin 
    heen.
4. Steek stukjes amandelschaafsel
     (I4) in de koffie mascarpone, 
    de hoogte in.
5. Steek de rotsjes honeycomb
     (I2) in de dotjes koffie 
    mascarpone.
6. Garneer het gerecht af met 
    de cress plantjes(I5) op 
    een speelse manier.

KAASPLATEAU

Dit kaasplankje hebben 
we voor je samengesteld 
in samenwerking met 
kaaswinkel Jokkmokk uit 
Eindhoven.

1. Leg de kazen (F1) op een 
   mooi bordje of plankje en 
   laat even op temperatuur    
    komen.
2. Serveer met de vijgencompote 
    (F2) en het kletzenbrood (F3).

Het luxe



Onze passie stil leggen? No way! Wij komen bij je thuis met dé 
ultieme thuis-restaurant-experience! In een handomdraai zet 
je 4 bizar lekkere gangen op tafel en geloof ons; hier verras je 
je gasten écht mee! Met onze tool-box tover je je huis tot een 
restaurant; van menukaartje tot kaars en op de achtergrond 
de enige echte Luzt Spotify lijst... Aan alles is gedacht! Mis 
je ons? Tune in via de video’s en wij vertellen je alles over de 
gerechten, wijnen en meer... Scan hiervoor de QR-code die je 
terugvindt in deze handleiding. Vergeet niet te delen hoe jouw 
gangen eruit zien! @luztgastrobar #luztathome

You are the chef!

1. Leg de placemats op zijn 
   plaats en plaats je mooiste  
   bord in het midden.

2. Dek het bestek in:
     • Kleine vork & mes (voor)
     • Lepel & kleine vork (tussen)
     • Grote vork & mes (hoofd)
     • Dessertlepel
     Leg het bestek neer op     
     volgorde van de gangen en 
     werk daarbij van buiten    
     naar binnen.

3. Leg aan de linkerzijde van 
    de placemat een klein 
    bordje met botermesje 
    voor het brood.

4. De wijnglazen dienen in 
    een diagonale lijn te staan. 
    Onthoud ook hier: van buiten
    naar binnen. Heb je geen 
    mooi bierglas? Schenk het 
    bier wat hoort bij de eerste 
    gang in een wijnglas.

Tafeltje dekje
5. De waterglazen zet je het 
    meest rechts boven aan.

6. Leg het servet met de 
    menukaart midden op 
    het bord.

7. Schuif het welkomstkaartje 
    in de kurk en zet deze er 
    leuk bij.

    Bekijk de
    ‘how-to’
    video

Time to be the chef of the day
HARTIG  SOESJE (B1)

1. Serveer het kaassoesje op 
    een klein bordje. Laat het 
    soesje een klein beetje op 
    temperatuur komen voor dat 
    je hem serveert.

DORADE TARTAAR

1. Open het zakje met de 
   dorade tartaar(C1) en doe 
   de inhoud hiervan in een 
   mengkom. Voeg een snufje 
   zout en peper toe en meng 
   dit goed door elkaar met 
   een lepel.
2. Pak een bord en leg de 
    steekring in het midden van 
    het bord. Doe de 
    aangemaakte dorade tartaar 
    in de steekring en druk deze 
    aan met de lepel. Haal de 
    steekring voorzichtig van
    het bord.
3. Knip het puntje van de 
    spuitzak met hangop(C7) 
    af. Spuit hiermee 3 dotjes 
    om de tartaar in een 
    driehoek formatie en 1 dotje 
    in het midden van de tartaar.
4. Leg de geroosterde 
    bloemkool(C3) tegen de rand 
    van de tartaar er omheen, de 
    hoogte in. Gebruik de hangop 
    als een soort lijm om deze 
    te verstevigen zodat hij blijft 
    staan.
5. Leg de green meat radijs(C2) 
    in het midden van de tartaar 
    op het hangop dotje.

6. Leg de vadouvan schuimpjes
    (C4) speels bij het gerecht, 
    probeer vooral de hoogt in te 
    werken.
7. Leg de macadamia nootjes 
    (C6) speels bij het gerecht.
8. Steek de takjes borage cress 
    (C8) tussen de bloemkool en 
    tartaar.
9. Als laatst drappeer je met
    een lepel de mandarijn 
    dressing(C5) over de tartaar. 
    Zorg dat de dressing het 
    dorade vlees goed raakt.

CONSOMMÉ DOUBLE VAN 
OSSENSTAART MET RAVIOL I

Tip: Leg de borden even kort 
in de oven om deze op te 
warmen.

1. Verwarm water in een klein 
   kookpannetje, voeg zout toe 
   aan het water.
2. Verwarm in een ander 
    pannetje de ossenstaart 
    bouillon(E1), laat deze niet 
    koken!
3. Leg de ravioli met truffelE2) 
    voorzichtig in het pannetje 
    met kokend water. Laat deze 
    2 minuten doorkoken. 
4. Leg in de tussentijd je 
    soepbord klaar, leg hier het 
    vlees van ossenstaart(E4) in.
5. Als de ravioli klaar is heel je 
    deze voorzichtig uit het 
    water en leg je ook in het 
    soepbord. Zorg dat de 
    bouillon goed warm is.

Set the MOOD
1. Steek gezellig de Luzt 
   kaars aan en dim de 
   lampen.

2. Zet de Luzt Spotify lijst op:  
    Ga naar de Spotify app, klik
    op “zoeken”, klik op de   
    camera naast de zoekbalk  
    en scan met je camera de  
    Spotify code.

Het ultieme feestmenu

Zoals het een echte chef
betaamd, zet jij alvast de
mise-en-place klaar. 
Maar die hebben we zeer 
makkelijk voor je gemaakt:

1. Leg de eventuele passende  
    wijnen en bieren koud. 

2. Warm je borden op. Het 
    opmaken van de gerechten 
    kost ook wat tijd: voorkom 
    dus dat je gerechten teveel 
    afkoelen.

3. Bekijk de opmaaktips vooraf!


