
Uijttewaal menu april

Coquille / asperge / pata negra

• Schenk de tijgermelk in de schelp langs de pata negra crème.
• Serveer de schelpen in een bord gevuld met bijvoorbeeld zout, hierdoor blijftde

schelp goed staan. Of serveer de schelpen los zonder eenbord

Kabeljauw / brandade / kreeft

• Verwarm de kabeljauw met de kreeft in de voorverwarmde oven voor 5 minuten op 180
graden

• Verwarm de brandade in een steelpannetje, roer deze goed door tijdens het verwarmen
• Verwarm de beurre blanc in eensteelpannetje
• Leg een goede lepel met de brandade op een warm bord, leg hier de kabeljauw met kreeft

tegen aan
• Schenk de beurre blanc over de vis
• Garneer het gerecht af met de takjes postelein en de zwarte krokant van aardappel

Lamsstoof / zoete aardappel / baharat

• Verwarm de lamsfilet / gnocchi / stoof in de voorverwarmde oven voor 6
minuten op 180graden

• Verwarm de crème van doperwt in de zak in een pan met warm water
(Deze mag niet koken!)

• Verwarm de doperwten in het vocht (Deze mag niet koken!)
• Verwarm de jus van zwarte knoflook in een steelpannetje
• Serveer de lamsstoof en de lamsfilet op het voorverwarmde bord en leg de gnocchi ernaast
• Schep de doperwten over de het gerecht
• Spuit de crème van doperwt op en langs het gerechtje
• Schenk een lepel van de jus over het gerecht en serveer met de papadum

Aardbeien / dragon / yoghurt

• Leg de clafoutis op het bord
• Leg het yoghurt dragon ijs in het midden van de cremeux
• Leg hier de aardbeien mooi tegen aan en serveer met het krokantje van aardbeien en

dragon
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