
Bereidingswijze luxe thuisdiner
Serveer binnen no-time onze pareltjes 

bij jou thuis op tafel! 

Luxe thuisdiner



Onze passie stil leggen? No way! Wij komen bij je thuis 
met dé ultieme thuis-restaurant-experience! Scan de 
QR-code voor onze how-to-video’s voor een uitleg + 
opmaaktips per gerecht én voor tips voor het indekken 
van jouw tafel! Vergeet niet te delen hoe jouw gangen 
eruit zien! @luztgastrobar @stadsbrouwerij_100watt

  

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.

Tafeltje dekje
4. De wijn-/bierglazen 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.

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.

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

2. Zet onze 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.

WATCH  & learn



BROOD MET SMEERSELS (A)

1. Verwarm de oven voor op 180 graden.

2. Bak het broodje (A1) af in 12 minuten.
 
3. Als het broodje klaar is, laat deze nog even rusten 
    voor je hem aansnijdt.

4. Bak het brood (A1) 8 minuten af. 

5. Serveer samen met de pittige kruidenboter (A2) en 
    truffelcrème (A3) op een bord of plank.

Pre-starter



   
BROOD MET SMEERSELS

Bostelbrood    Truffelcrème    Pittige kruidenboter

Ons brood is gemaakt door bakkerij Meelmuts in 
Eindhoven. Door het brood is bierbostel verwerkt. 
Bierbostel is een restproduct van het brouwen van 
bier. Omdat het zeer eiwit- en energierijk is, wordt 
het voornamelijk gebruikt als veevoer en steeds meer 
in humane voeding. Het geeft ons brood een lekker 
krachtige smaak en het is dus nog voedzaam ook!

Pre-starter



SOESJE GEVULD MET KAASMOUSSE EN 
CHOCOLADE GLACÉ

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

Amuse



   
SOESJE GEVULD MET KAASMOUSSE EN 
CHOCOLADE GLACÉ

Onze amuse is bedacht door de chef. Een 
eigengemaakt soesje gevuld met een hartige 
mousse van kaas, met daarop een glazuur van pure 
chocolade. Een verrassende combinatie om de 
smaakpapillen meteen op scherp te zetten!

Amuse



COQUILLE (B)
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.

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 citrus vinaigrette (B4) met 
     het pipetje rondom en op de coquille.

13. Verdeel de hazelnootcrumble (B5) rond
      om en op de coquille.

Bekijk hier de 
bereidingswijze

Voorgerecht

z.o.z



14. Leg de stukjes truffel (B6) tegen de coquille aan.

15. Garneer met de borage cress (B7).

   
COQUILLE

Lege schelp    Mout    Pastinaakcrème    Coquille    
Citrus vinaigrette    Hazelnootcrumble    Verse truffel  
  Borage cress

De coquille wordt ook wel de jakobsmantel of 
sint-jakobsschelp genoemd en is een tweekleppig 
weekdier uit de familie der mantels. De jakobsmantel 
komt voor in de Middellandse Zee en Atlantische 
Oceaan, maar mantels komen voor in alle oceanen 
ter wereld. Het vlees dat gegeten wordt is de spier die 
de schelp open en dicht doet gaan. De Nederlands-
Britse oliemaatschappij Shell gebruikt de sint-
jakobsschelp in de kleuren rood en geel als logo.

Voorgerecht



RUNDERWANG (C)
1. Verwarm de oven voor op 160 graden.

2. Zet een pan water op het vuur. Zodra het water kookt, zet je 
    het vuur laag zodat het water onder het kookpunt blijft.

3. Leg het zakje met de runderwang (C1) en het zakje met de jus 
    van 400 Volt bier (C3) in de pan met warm water. Laat deze 
    hier minimaal 10 minuten in warm worden.

4. Leg de tarte tatin (C2) op een geschikt schaaltje of plaatje 
    voor in de oven. Leg de tarte tatin 6 tot 8 minuten in de oven.

5. Leg het bord klaar waar je het gerecht op wil serveren. 

6. Als alle warme componenten warm genoeg zijn, kun je het 
    bord opmaken.

7. Leg de tarte tatin van sjalotten in het midden van het bord.

8. Haal de runderwang uit het warme water en pak deze uit. 
    Leg de runderwang in het midden op de tarte tatin van 
    sjalotten.

9. Knip een hoekje van het zakje jus af en drapeer de warme jus 
    over de runderwang.

10. Leg het krokante boerenkoolblad (C4) achter tegen de 
     runderwang aan, de hoogte in.

11. Strooi de pistachecrumble (C5) boven 
     op de runderwang.

12. Maak het gerecht af met de 
     appelbloesem (C6), leg deze tegen
     de runderwang mooi de hoogte in.

Bekijk hier de 
bereidingswijze

Tussengerecht
Tip: Leg de borden voor het gerecht kort in 

de oven zodat de borden warm worden.



   
RUNDERWANG

Runderwang    Tarte tatin van sjalot    Jus van 400 
Volt Bier    Krokant Boerenkoolblad    Pistachecrumble  
  Appelbloesem

De runderwang is een fantastisch stukje vlees die 
met de juiste bereiding iedereen versteld doet staan. 
Nadat deze op de juiste manier gestoofd is, wordt 
deze boterzacht en vol van smaak!

Tussengerecht



Bekijk hier de 
bereidingswijze

Hoofdgerecht
HERTENRUGFILET (D)
1. Zet een pan water op het vuur. Zodra het water kookt, zet je het 
   vuur laag zodat het water onder het kookpunt blijft.t.

2. Leg het zakje met de zuurkool en koningszwam (D2) en de zoete 
    aardappel crème (D3) minimaal 10 minuten in het warme water.

3. Pak de hertenrugfilet (D1) uit, dep deze goed droog met 
    keukenpapier.

4. Strooi zout en peper op de hertenrugfilet, beide kanten.

5. Pak een bakpannetje en zet op midden/hoog vuur. Doe een 
    scheutje zonnebloemolie of bakboter in de pan.

6. Bak de hertenrugfilet aan beide kanten 1 minuut aan. Zorg dat je 
    een mooie bruine korst creëert. Als je hiermee klaar bent draai je 
    het vuur uit en laat je de hertenrugfilet in het pannetje “rusten”. 

7. Doe de jus van bundelzwammetjes (D4) in een steelpannetje en 
    warm deze rustig op. Als deze te ver is ingedikt, kun je deze met 
    een scheutje water dunner maken. Roer af en toe goed door.

8. Leg het bord klaar waar je het gerecht op wil serveren. Leg ook 
    een snijplankje klaar om de hertenrugfilet zometeen te snijden.

9. Als alle producten op de juiste manier verwarmd zijn, beginnen we 
    met het opmaken van het bord.

10. Haal de zuurkool uit het zakje en leg deze in het midden van het 
     bord.

11. Knip een hoekje van het zakje met de zoete aardappel crème 
     zodat je een spuitzakje creëert. Spuit om de zuurkool 3 dotjes van 
     de zoete aardappel crème in een driehoeksformatie.

12. Haal de hertenrugfilet uit de pan en snijd 
     deze op de snijplank in 3 stukjes. Leg deze 
     in het midden, op de zuurkool.

13. Leg de roodlofblaadjes (D5) tegen de zoete 
      aardappel puree-dotjes, de hoogte in.

14. Drapeer de jus van bundelzwammetjes  
     over de hertenrugfilet.

Tip: Leg de borden voor het gerecht kort in 
de oven zodat de borden warm worden.

z.o.z



15. Strooi de pompoenpitten (D6) over de dotjes van zoete 
     aardappel crème.

16. Maak het gerecht af met de salad pea (D7), steek deze mooi 
     de hoogte in vanuit de zoete aardappel crème.

   
HERTENRUGFILET

Hertenrugfilet    Zuurkool    Koningszwam    Zoete 
aardappel crème    Jus van bundelzwammetjes    Roodlof    
Pompoenpitolie    Pompoenpitten    Salad pea

Het wildseizoen voor hert is van 1 augustus t/m 15 februari. 
Wild is extra krachtig van smaak en rood van kleur en 
bevat extra veel eiwitten. ’t Vormt derhalve een perfecte 
combinatie met een volle stevige rode wijn!

Onze wild hertenbiefstuk is al sous vide gegaard. Dit wil 
zeggen dat hij al de perfecte garing heeft gekregen en je 
de biefstuk alleen nog maar even kort hoeft aan te bakken 
in een pan!

Hoofdgerecht



CHOCOLADE CREMEUX (E)

1. Leg het chocolade cremeux taartje (E1) in het 
    midden op het bord. 

2. Spuit met het spuitzakje met vanille ganache (E2)  
    3 dotjes op de chocolade cremeux.

3. Snijd de braam (E4) in 4 kwartjes.
 
4. Leg een kwart braam tegen ieder dotje vanille 
    ganache. Probeer de braam mooi de hoogte in te 
    leggen.

5. Steek de stukjes tuile koekjes (E3) in de vanille 
    ganache, mooi de hoogte in.

6. Maak met de cress plantjes (E5) de cremeux af. 

Bekijk hier de
bereidingswijze

Nagerecht



   
CHOCOLADE CREMEUX

Chocolade cremeux taartje    Vanille ganache crème  
  Tuile koekje    Bramen    Cress (plantjes)

Ons chocolade cremeux taartje maken we helemaal 
zelf. Deze is opgebouwd uit een chocolade brownie, 
daarop een gezouten karamel laag, cremeux 
van pure chocolade, met daarop een laagje 
frambozengel.

Nagerecht



KAASPLATEAU (F)

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).



   
KAASPLATEAU

Duizend dagen kaas - Ruurhoeve    Päölke - Boerderij 
Köning    Fiore - Oudwijker kaasmakerij    Bleu 
d’Auvergne    Vijgencompote    Kletzenbrood 

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



3 FRIANDISES

1.  Truffel.

2.  Macaron van 72% pure chocolade.

3.  Pâte de fruit van framboos.

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.

Friandises



3 FRIANDISES

Om je vingers bij af te likken... deze friandises zijn de 
ultieme afsluiter van je avond!

Friandises


