
SUPRISE EI
1. Leg het vogelnestje in het 
midden van het bord.

2. Leg de besjes speels op de 
rand van het vogelnestje.

3. Leg de bloemetjes erbij op een 
speelse manier.

4. Leg als laatste het ei in het 
midden van het nestje.

LET OP: Loop voorzichtig met de 
borden naar tafel.

RENDANG VAN SPITSKOOL

1. Verwarm de oven voor op 160 
graden.

2. Zet een pan water op. Zodra 
deze kookt, zet je deze op de 
laagste stand, zodat het water 
onder het kookpunt blijft.

3. Leg de zakjes met de rijst en 
kousenband in het water.

4. Leg het koolblad gevuld 
met rendang op een geschikt 
ovenplaatje. Leg deze in de 
oven voor 10 minuten. Als 
de oven klaar is laat je het 
koolblad er in zitten, totdat je 
het bord gaat opmaken.

5. Doe de kerrieschuim in een 
klein sauspannetje en verwarm 
deze zachtjes. Roer goed door 

met een garde, zodat 
je er lucht in slaat.
 
6. Leg alle overige 
componenten klaar 
voor de opmaak.
 
7. Leg de steekring 
in het midden van 
het bord. Doe hier de 
jasmij rijst in en druk 
aan. Verwijder de 
steekring voorzichtig.

8. Leg de zoetzure 
komkommer op de 
jasmijnrijst als een 
soort nestje. 

@Home
Bereidingswijze 4-gangen diner

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

7. Leg de aubergine in het 
midden van het bord.

8. Spuit met het spuitzakje 3 
dotjes crème om de aubergine 
heen en 3 dotjes op de 
aubergine.

9. Leg de babymais tegen ieder 
dotje aan de hoogte in, gebruik 
de crème als een soort lijm.
 
10. Strooi tegen ieder dotje een 
beetje crumble van mais en 
pijnboompit.

11. Strooi de granaatappel 
spelenderwijs om de 
aubergine.

12. Steek de Daikon Cress in de 
dotjes crème van kikkererwt. 

9. Leg het koolblad op 
het nestje van zoetzure 
komkommer.

10. Steek de kroepoek tussen 
het koolblad en jasmijnrijst 
de hoogte in als een soort 
afdakje.
 
11. Leg de kousenband speels 
om de jasmijnrijst heen.

12. Drapeer met een lepel 
de kerrieschuim rondom het 
gerecht. 

13. Garneer als laatst het 
gerecht af met de koriander 
Cress.

KAASPLATEAU

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

1. Leg de kazen op een 
mooi bordje of plankje en 
laat even op temperatuur 
komen.

2. Serveer met de 
vijgencompote en het 
kletzenbrood.



Brood & dips

Onze passie stil leggen? No way! Wij komen bij je thuis met dé 
ultieme thuis-restaurant-experience! In een handomdraai zet 
jij 5 bizar lekkere gangen op tafel en geloof ons; hier verras 
jij je gasten écht mee! Met onze tool-box tover je je huis 
om tot een restaurant; van menukaartje tot kaars en op de 
achtergrond de enige echte 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 op 
het losse kaartje. Vergeet niet te delen hoe jouw gangen eruit 
zien! 

Thuis genieten  You are the chef!
Zoals het een echte chef betaamd, zet jij 
alvast de mise-en-place klaar. Maar die 
hebben we 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 te veel afkoelen.

3. Bekijk de opmaaktips vooraf!

1. Leg de placemats op tafel 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. Plaats 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 dat 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.

Time to be the chef of the day
TARTAAR DUXELLES

TIP: Knip de bodem uit het 
grote disposable-bakje om een 
“steekring” te maken.

1. Leg je (zelfgemaakte) 
steekring in het midden van 
het bord.

2. Vul deze met de duxelles. 
Druk deze goed aan met een 
lepel en verwijder voorzichtig 
de ring.

3. Leg de rettich op de duxelles 
in een driehoek.

4. Spuit met het spuitzakje met 
dooiercrème een grote dot in 
het midden van de tartaar.

5. Spuit met het spuitzakje 
met miso-mayonaise in ieder 
hoekje van de rettich een 
dotje.

6. Leg op ieder dotje van 
miso-mayonaise een plakje 
radijs de hoogte in.

7. Leg de zoetzure 
bundelzwammetjes 
spelenderwijs op de tartaar.

8. Steek de knolselderij en 
shiitake krokantjes bij het 
gerecht.

9. Garneer af met de Zorri 
Cress en het gele viooltje.

BBQ AUBERGINE

1. Verwarm de oven voor op 160 
graden.

2. Verwarm een pan water. 
Zodra het water kookt zet je 
het vuur op zijn laagst, zodat 
hij onder het kookpunt blijft. 

3. Leg de crème van kikkererwt 
en pijnboompit in het warme 
water. Leg het zakje met 
babymais hier ook bij.

4. Leg de aubergine op een 
geschikt ovenplaatje en 
leg deze in de oven voor 10 
minuten.

5. Leg alle overige 
componenten klaar.

6. Als de oven klaar is, kunnen 
we het bord gaan opmaken.

1. Leg het cakeje van olijfolie op een klein bordje.

2. Pak het spuitzakje met tomatencrème en knip het puntje eraf.

3. Spuit een dotje tomatencrème in het midden van het cakeje.

4. Strooi een snufje olijfpoeder over het dotje van tomatencrème.

5. Leg een tomberry in het midden van het dotje van    
tomatencrème.

6.  Maak de amuse af met een takje Cress en steek deze in het 
dotje van tomatencrème.

Amuse

1. Zet de pittige kruidenboter alvast uit de koelkast.

2. Verwarm de oven voor op 180 graden.

3. Snijd het broodje drie keer diagonaal in.

4. Bak het brood 8 minuten af.

  


