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en schenk in het midden van
het bord.
8.
Leg de gepofte boekweit (C4)
1. Breng een (kleine) pan met
op
een paar plekken op het
water aan de kook. Zet het
bord.
vuur uit zodra het water kookt.
9. Garneer met de bloemblaadjes
2. Leg het zakje met tamarinde
en cress (C5).
jus (C3) in het water. Je kan een
wasknijper gebruiken om het
zakje aan de rand van de pan BEEF W E L LI N G TO N
te klemmen. Zet een timer op
1. Verwarm de oven voor op
5 minuten.
200°C.
3. Wanneer de timer afgaat leg
je de eend (C2) ook in het
2. Bestrijk de Beef Wellington
water en herstart je de timer.
(D1) met de eidooier (D2).
4. Leg intussen de koolrabi (C1)
Als je een kwastje hebt
op de linkerkant van het bord
kan je die hiervoor
in een rondje, dakpansgewijs.
gebruiken, maar gewoon
5. Wanneer de timer afgaat haal
met de vingers gaat ook
je beide zakjes uit het water.
prima!
6. Leg de eend rechts van de
3. Bak de Beef Wellington en
koolrabi, dakpansgewijs.
de groenten (D4) samen in
7. Knip een hoekje van de
de oven.
vacuümzak met tamarinde jus
4. De Wellington heeft
20 minuten nodig voor
medium rare en 25
minuten voor medium.
Draai hem halverwege
even 180 graden voor
gelijkmatige bruining!
5. Breng intussen een
kleine pan met water
aan de kook. Zet het
vuur uit zodra het
water kookt.
6. Leg het zakje met
bierjus (D3) in het
water en laat hierin
warm worden. Je
kan een wasknijper
gebruiken om het zakje
aan de rand van de
pan te klemmen.

7. Na 20/25 minuten haal
je alles uit de oven. Laat
de Beef Wellington nog 5
minuten rusten.
8. Leg de bospeen op het
bord, iets buiten het
midden.
9. Snijd de Wellington
doormidden en leg een
helft op de bospeen en de
andere helft daar tegenaan.
10. Zet de stukjes prei op
verschillende plekken
tegen de wortelen en
Wellington aan.
11. Knip een hoekje van het
zakje jus af en giet mooi
op het bord tussen de
bospeentjes. Je kan ook
een klein kannetje of
maatbeker gebruiken!
12. Garneer als laatste met
de salad pea. (
D5)

DADEL-KARAMELTAART

1. Leg de karameltaart (E1) op
een bordje.
2. Knip een puntje van de
spuitzak (E2) en spuit de

bovenkant van de dadelkarameltaart helemaal vol
met kleine toefjes dulce de
leche mousse.
3. Leg de steranijs (E1) er
bovenop.
4. Steek het sterretje in de
taart en steek hem aan
voor extra feest!
5. Wel even oppassen met
opeten en brandende
sterretjes ;)

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).

Wij hopen dat je genoten hebt van ons feestmenu!
Het zijn aparte tijden en natuurlijk hadden we je
veel liever in ons restaurant willen ontvangen.
We hopen echter dat wij op deze manier hebben
kunnen bijdragen aan een fijne tijd bij je thuis!
Tot snel in 2021!

Het luxe

Feestmenu
Bereidingswijze 4-gangen diner
Serveer binnen no-time onze pareltjes
bij jou thuis op tafel!

Het ultieme feestmenu!
Onze passie stil leggen? No way! Wij komen bij je thuis met dé
ultieme thuisrestaurant-experience! In een handomdraai zet je
4 bizar lekkere gangen op tafel en geloof ons; hier verras je je
gasten écht mee! Met onze toolbox tover je je huis om tot een
restaurant; van menukaartje tot kaars en op de achtergrond
de enige echte 100 Watt Spotify lijst... Aan alles is gedacht!
Mis je ons? Tune in via de video’s en wij vertellen je alles over de
opmaak van de gerechten en bijpassende bieren. Scan hiervoor
de QR-code die je terugvindt in deze handleiding. Vergeet niet te
delen hoe jouw gangen eruit zien! @stadsbrouwerij_100watt

Voorbereiding
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.

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

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

2. Dek het bestek in:

6. Leg het servet met de
• Kleine vork & mes (voor)
menukaart midden op
• Lepel & kleine vork (tussen)
het bord.
• Grote vork & mes (hoofd)
• Dessertlepel
7. Schuif het welkomstkaartje
Leg het bestek neer op
in de kurk en zet deze er
volgorde van de gangen en
leuk bij.
werk daarbij van buiten
naar binnen.
3. Leg aan de linkerzijde van
de placemat een klein
bordje met botermesje
voor het brood.

Set the M OOD

3. Bekijk de opmaaktips vooraf!
1. Steek gezellig de
kaars aan en dim de
lampen.

V E GE TARI S CH E S US H I
1. De sushi is hapklaar en heeft
geen bereiding nodig.
Wel krijg je er een heerlijke
mayonaise en shiso cress bij.
2. Je kan de sushi (A1) mooi
presenteren door bijvoorbeeld
een klein schaaltje of soepkom
om te draaien en de sushi
daar bovenop te leggen.
3. Knip een klein puntje van het
spuitzakje (A2) en spuit een
goede dot mayo op de sushi.
4. Leg de shiso (A3) daar
tegenaan en geniet ervan!

COQUI LLE

4. De bierglazen dienen in
een diagonale lijn te staan.
Onthoud ook hier: van buiten
naar binnen. Heb je geen
mooi bierglas? Schenk het

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

Ook de filmpjes
met uitleg over
onze beerpairing
per gerecht vind
je via deze qr-code!

bier wat hoort bij de eerste
gang in een wijnglas.

Time to be the chef of the day

2. Zet de 100 Watt 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.

1. Zet een pan water op het
vuur. Zodra het water kookt
zet je het vuur laag zodat het
water onder het kookpunt blijft.
2. Leg het spuitzakje
pastinaakcrème (B2) in het
water.
3. Zet een koekenpan op
het fornuis en verhit op
middelhoog vuur.
4. Haal de coquille uit de
vacuümzak (B3) en leg
op een schone keukendoek
of keukenpapier en dep
voorzichtig droog.
5. Giet wanneer de pan warm
is een klein scheutje olie in
de pan.

6. Bak de coquille op
middelhoog vuur 1.5 minuut
op de eerste kant. Draai om
en bak nog 1 minuut op de
andere kant.
7. Voeg eventueel na het
omdraaien een klontje boter
toe aan de pan.
8. Haal de coquille uit de pan
en leg op een bord om te
laten rusten. Breng op
smaak met peper en zout.
9. Doe het mout (B1) in een diep
bord of brede kom en leg
hier de lege schelp op. Duw
een klein beetje aan zodat
de schelp niet te los ligt.
10. Haal de pastinaakcrème
uit het water en laat een
klein beetje afkoelen zodat
je de zak vast kan houden.
Knip een punt van de spuitzak en spuit een flinke dot
in het midden van de schelp.
11. Leg de coquille op de
pastinaakcrème en duw een
beetje aan.
12. Druppel de citrusvinaigrette
(B4) met het pipetje rondom
en op de coquille.
13. Verdeel de
hazelnootcrumble (B5)
rondom en op de coquille.
14. Leg de stukjes truffel (B6)
tegen de coquille aan.
15. Garneer met de borage
cress (B7)

