
Uijttewaal Oud & Nieuw
menu thuis

Gerookte paling / bietjes / brioche
1) Leg de paling speels op hetbord
2) Leg de terrine van ganzenlever naast depaling
3) Spuit de crème van rode biet uit het zakje naast en op de paling naar eigeninzicht
4) Leg de bietjes op het bord en sprenkel de dressing overhetgerecht
5) Leg de brioche en de krokantjes van rode biet erbij, en garneer met de paarse shiso
blaadjes

Tarte tatin / kreeft / spinazie / parmezaan
1) Haal de kreeft uit de koeling
2) Verwarm de tarte tatin 6 min in de voorverwarmde oven op 180graden
3) Roerbak kort de spinazie (maak het niet tegaar)
4) Verwarm de beurre blanc in een pannetje of de magnetron en roer evendoor
5) Leg de tarte tatin in het midden van het bord en dresseer de spinazie op de tartetatin
6) Leg de kreeft (op kamertemperatuur) op de spinazie en leg de parmezaan erbovenop
7) Serveer een mooie lepel beurre blanc over en langs hetgerecht

Kabeljauw / bloemkool / hazelnoot / beurre noisette
1) Verwarm de kabeljauw 6 minuten in de voorverwarmde oven op 180graden
2) Verwarm de bloemkool en de beurre noisette in een steelpannetje of in de magnetron,
roer deze tijdig even door
3) Verwarm de spuitzak met bloemkool crème door deze in warm water teleggen
4) Dresseer het gerecht in een diep bord naar eigen creativiteit en maak het gerecht af met
de crumble vanbloemkool

Hertenrugfilet / winterschotel / jus specerijen
1) Verwarm de hertenrugfilet 6 minuten in de oven op 180graden
2) Verwarm de winterschotel in een steelpannetje of in demagnetron
3) Verwarm de rode kool in een steelpannetje of in demagnetron
4) Verwarm de jus in eensteelpannetje
5) Leg de winterschotel en de rode kool op het bord met daarop de hertenrugfilet en een
lepel jus

Boerenkazen / garnituur
Leg de kazen in deze volgorde op het bord;
1) Sainte-Maure de Touraine, heerlijk zachte geitenkaas met een frisse en nootachtige
smaak uit Frankrijk
2) Pierre Robert, rijke, romige rauwe koemelk kaas uitFrankrijk
3) Taleggio, licht zoete en heerlijk zachte koemelk kaas uit Italië
4) Comté, verfijnde en intens rijke koemelk kaas uit Frankrijk
5) Friesisch blue, milde blauwader kaas uitDuitsland

Christmas pudding / geslagen room / parfait van vanille en citroen
1) Verwarm de Christmas pudding 2 minuten in een voorverwarmde oven op 180graden
2) Leg de crumble op het bord en daar bovenop de parfait en de chocoladehulst
3) Serveer de Christmas pudding met de geslagen room en desgewenst met dewhisky
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