
Kreeft / bospeen / venkel /  vinaigrette yuzu
1)  Laat de kreeft op kamertemperatuur komen.
2) Leg de kreeft speels op het bord.
3) Spuit de crème uit het zakje naast de kreeft naar eigen inzicht en creativiteit.
4) Leg de garnituren erbij voor een mooie smaak en presentatie.
5) Sprenkel de dressing mooi over de kreeft.

Bereidingswijze

Tarbot / artisjok  / dragon / beurre blanc met gezouten citroen
1)          Verwarm de oven voor op 180 graden
2) Verwarm de tarbot en artisjok 6 min in de voorverwarmde oven
3) Verwarm de crème artisjok in een pannetje of magnetron en roer even door
4) Verwarm de saus in een pannetje of de magnetron en roer even door
5) Leg de tarbot en artisjok in het midden van het bord 
6) Serveer de crème naast of op de tarbot
7) Serveer de dragon olie rond de tarbot
8) Leg een mooie lepel beurre blanc over en langs de tarbot

Runderhaas / peulvruchten / bataat / vadouvan / kalfsjus
1)  Verwarm de runderhaas in de oven op 180 graden voor ongeveer 6 minuten
2) Verwarm de groentes en saus in verschillende in steelpannetjes of in de magnetron er 
               roer deze tijdig even door
3) Dresseer op het bord volgens eigen inspiratie

Framboos / yoghurt / vlierbessenbloesem
1) Serveer een mooie “veeg” yoghurt op het bord
2) Leg hier de garnituren speels en naar eigen inzicht op 
3) Maak een mooie bol of quenelle ijs
 

Openingstijden thuisexperience: woensdag tot en met zaterdag  van 15.00 tot 18.30 uur.
T: 076-5650970  www.restaurantuijttewaal.nl

Allereerst willen wij u bedanken voor het bestellen van onze Uijttewaal thuis experience!
Tijdens onze thuis experience willen wij u toch een beetje laten genieten van de creativiteit 
van onze keuken waardoor u een bijzondere avond bij u thuis kunt beleven. Hieronder een 
handleiding over hoe u onze gerechten het beste kunt bereiden en dresseren. Trots op het re-
sultaat van uw gerechten? Post deze dan op socialmedia, tag ons en maak kans op een diner!

Uijttewaal thuis experience!
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