
Au bain-marie  
eerst zorgen dat het water kookt, hierna iets lager draaien (kook eraf) en de zakjes in het water leggen en 
beginnen af te tellen 
 

 
Beschrijving en handleiding: 
 
Borrel box: 
Gerookte zalm met kruidenkaas en flatbread  
De kruidenkaas op flatbread smeren, afwerken met dille bosui 
Mini garnalen kroketten  
De garnalenkroketten 5min frituren op 175gr (bevroren), 4 min (ontdooit) 
Tonijnsalade met crostini’s  
Kipvleugels vd bbq en gelakt (8st) 
Au bain-marie opwarmen gedurende 10 min, 5 min afbakken in een oven van 180gr 
Bitterballen  
De bitterballen 5min frituren op 175gr (bevroren), 4 min (ontdooit) 
Wild paté met gekonfijte uien  
Erg lekker evt met rozijnenbrood 
 
Voorgerechten: 
Carpaccio met Ruccola, Parmezaanse kaas, half gedroogde tomaten en dressing  
Beetje olijfolie op bord smeren, daar peper en zout op doen, plasticje verwijderen van 1kant 
vd carpaccio evt droogdeppen met keukenpapier, carpaccio op het bord “klappen”, 
andere plasticje verwijderen evt droogdeppen, alle bijgevoegde garnituren verspreiden 
over de carpaccio en besprenkelen met de bijgevoegde dressing. Evt bijkruiden met peper 
en zout. 
Vitello met Ruccola, zwarte olijven, kappertjes, tomaten blokjes en tonijn mayonaise  
Beetje olijfolie op het bord smeren, vitello folie verwijderen op het bord “klappen”, folie 
verwijderen, besmeren met tonijnmayonaise, overstrooien van alle bijgeleverde garnituren 
Gerookte zalm met sjalot, citroen en peterselie  
Bord klein beetje insmeren met olijfolie, folie verwijderen, zalm op bord “klappen”, andere 
folie verwijderen, bijgeleverde garnituren eroverheen strooien 
Poke bowl met sushi rijst en verse zalm  
Half uurtje op temperatuur laten komen uit koelkast en opeten 
 
Soepen om thuis op te warmen: 
Bouillabaise met crostini’s, rouille en gemalen kaas  
Zakje gedurende 15 minuten au bain-marie opwarmen, ondertussen de oven 
voorverwarmen op 175gr, crostini afbakken gedurende 5min iets af laten koelen en 
besmeren met rouille en kaas. De soep na 15min “lossen” in steelpan, garnituren nog 2min 
meekoken en serveren 
 
Erwtensoep met rookworst  
Zakje met soep 20min au bain-marie opwarmen, de soep “lossen” in pan en rookworst nog 
5min mee laten warm worden 
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Tom Ka Kai met noedels groente en kipreepjes 
Zakje soep gedurende 15min au bain-marie opwarmen, de soep “lossen” in steelpan en de 
garnituur gedurende 5min mee warm laten worden 
Kreeftensoep met garnituur  
Zakje soep gedurende 15min au bain-marie opwarmen, de soep “lossen” in steelpan en de 
garnituur gedurende 5min mee warm laten worden 
 
Gerechten om thuis op te warmen: 
Wildstoof  
Het zakje met wildstoof 25min au bain-marie opwarmen, “lossen” in steelpan en nog 
eventjes doormengen en door laten pruttelen 
Rendang 
Het zakje met rendang 25min au bain-marie opwarmen, “lossen” in steelpan en nog 
eventjes doormengen en door laten pruttelen en afwerken met bijgeleverde garnituren 
Saté 
De sate en de saus gedurende 20min au bain-marie opwarmen, alles “lossen” in steelpan, 
goed doormengen en afwerken met bijgeleverde garnituren 
Paling in ‘t groen 
Het zakje met paling gedurende 20min au bain-marie, een zeefje boven een steelpan 
hangen, na 20min het zakje lossen op zeefje, de paling warm houden onder aluminiumfolie. 
Het vocht opkoken, alle bijgeleverde roux en groene kruiden bijvoegen, opkoken, bij kruiden 
met peper en zout, paling terug bijvoegen en voorzichtig vermengen. 
Kerry kool, stamppot met witte kool, uien en gehakt  
Witlof met ham & kaas  
Stoofpotje van diverse vissoorten  
Bakje op plateautje/schaaltje (kan lekken) in een oven zetten van 175gr gedurende 25min 
 
Garnituren: 
Kropsla pakket  
Alle ingrediënten goed vermengen, croutons hierna pas toevoegen 
Groene groenten  
Stoofpeertjes of/en veenbessen 
20min au bain-marie opwarmen 
Aardappel puree 
Bakje op plateautje/schaaltje (kan lekken) in een oven zetten van 175gr gedurende 25min 
 
Desserts: 
Appel taart punt, evt lekker warm uit oven of magnetron 
 
Schuimtaart "bakkerij Goossen" punt, evt terug in vriezer thuis, wanneer u er aan toe bent om 
dit gerecht te gaan eten, iets eerder uit vriezer halen, toefje slagroom er bovenop lepelen 
en schuimpje erbovenop zetten 


