
 
BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven voor op 180 graden en breng een pan met 
    ruim water aan de kook. Zodra het water kookt zet je het vuur 
    laag zodat het water niet meer kookt. Leg het zakje met de 
    pulled pork (L14) in het warme water.

2. Haal de buikspek (L6) en brisket burnt ends (L5) uit de 
    verpakking en leg deze op een ovenplaatje of geschikt bord 
    voor in de oven.

3. Haal de langoustines (E4) uit de verpakking en leg deze ook 
    op een geschikt ovenplaatje of bord voor in de oven. Strooi 
    een snufje zout over het vlees gedeelte van de langoustines.

4. Doe de nachochips (L11) in een ovenbestendig bakje en  
    strooi hier de kaas overheen.

5. Als de oven voorverwarmd is leg je de volgende dingen in 
    de oven:
      Brisket en buikspek (10min)
      Langoustines (6min)
      Broodje (12min)
      Nacho’s (6min)

6. In de tussentijd maak je de rest van de ingrediënten op een 
    plank of mooi bord op. Voor inspiratie kun je de video 
    bekijken op www.luzt.nl.
      Dip de zalm in de kruidencrunch.
      Serveer de kweeperen compote bij de kaas.

7. Als alles warm is volgens de juiste tijden, kun je de warme 
   componenten op de plank/bord opmaken. Haal de pulled pork 
   uit het warme water en leg deze op de warme 
   nacho’s.

8. Maak de plank/bord extra mooi door de crumble 
    van noten over het vlees te strooien. Leg de 
    rode ui zoet zuur speels tussen de componenten 
    van het plateau. Gebruik je eigen fantasie om de 
    plank mooi aan te kleden.
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INGREDIENTEN

Brood met pikante kruidenboter en truff elcreme 
 Gemarineerde olijven  LUZT pata negra: onze 

eigengerijpte ham (18maanden)  Bierworstje 
van “Orchestra of angels”.  Duizenddagen kaas 
van de Ruurhoeve  BBQ huisgerookte zalm met 
kruidencrunch  Brisket burnt ends met BBQ-saus 
Buikspek met teriyaki en sesam  Rode ui zoetzuur 
 Pistache  Kweeperen compote  Langoustines 
 Nacho’s pulled pork met BBQ-saus, geraspte kaas 

en kaassaus  Heezer geitenkaas van Saanenhof 
Notenmix crumble  Nacho chips  Geraspte kaas 
Crème fraiche  Pulled pork  Cress salad pea


