
MENUMENU

VOORGERECHT
Gepofte gele biet, zoute citroen yoghurt,  

zonnebloempitten en limoenblad

HOOFDGERECHT
Geroosterde steak van knolselderij, hazelnoot gebakken 

botersaus, en vadouvan 

NAGERECHT
Mouse van chocolade met caramel en steranijs

VEGETARISCHVEGETARISCH



VEGETARISCHVEGETARISCH

Beste thuischefs, 

Wij wensen jullie een bijzonder diner, met mijn menu voor bij je thuis. 

De bereiding is niet moeilijk. Lees de instructies aandachtig door en bekijk de korte video’s.

Daarop zie je hoe je je borden sterwaardig op kunt maken. 

Zie: www.cooklikeachef.nl

Een punt van aandacht:

Wij zijn allerlei alternativen aan het testen voor de gebruikte bakjes zodat er veel minder plastic nodig 

zal zijn. De nu gebruikte bakjes zijn echter wel heel fijn om te bewaren en opnieuw te gebruiken. Ze zijn 

geschikt om produkten in te vriezen en de bakjes zijn hitte bestendig.

In geval van (kook)nood is het team van Cook like a chef van 17.00 en 20.00 bereikbaar op 06 53 72 30 87.  

Wij wensen jullie een heel fijn en ontspannen diner, 

Hartelijke groet, 

Het team van Cook Like a Chef



Croutons  Zonnebloempitten  Citroen yoghurt  Limoenblad olie  Radijs 

Gele biet  Geitenkaas   Kruiden   Limoen  Sla
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EET SMAKELIJK!EET SMAKELIJK!

BORD OPMAKENBORD OPMAKEN

1. Spuit in een zigzag vorm de 
citroenyoghurt op het bord.

2. Leg daar de gele biet en de sla 
bovenop.

3. Daar bovenop de radijs en 
kruimel daar de geiten kaas 
tussen.

4. Verdeel de zonnebloempitten en 
de croutons.

5. Rasp wat limoen over het bord.
6. Maak af met limoenbladolie en 

wat gemalen peper.

1. Zet de mousse van het nagerecht in de vriezer als 
u dit nog niet had gedaan.

2. Haal de ingredienten uit de koelkast en laat op 
kamertemperatuur komen.

VOORBEREIDINGVOORBEREIDING

INGREDIENTENINGREDIENTEN

GEPOFTE GELE BIET, ZOUTE CITROEN  GEPOFTE GELE BIET, ZOUTE CITROEN  
YOGHURT, ZONNEBLOEMPITTEN,  YOGHURT, ZONNEBLOEMPITTEN,  

LIMOENBLADLIMOENBLAD

LET OP: De hoeveelheid ingrediënten is wat meer 
dan je nodig hebt voor een fraaie opmaak. Je 
kunt de  foto/video als leidraad nemen. Lees alle 
instructies eerst goed door.



Knolselderij steak   Vaudovain dressing   Erwtenscheut  Botersaus 

Knolselderij chips   Knolselderij puree    Kaviaar vegetarisch  

Knolselderij puree
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EET SMAKELIJK!EET SMAKELIJK!

BORD OPMAKENBORD OPMAKEN

1. Leg de steak op het bord.
2. Maak een quenelle  van de puree 

met twee lepels en schep deze er 
naast.

3. Leg een paar chips op de puree.
4. Lepel wat botersaus op het bord.
5. Druppel over de botersaus wat 

vuadovain dressing
6. Maak af met kruiden en 

erwtenscheuten.

1. Laat de ingredienten op kamertemperatuur 
komen.

2. Verwarm de oven voor op 180 graden.
3. Verwarm de knoldelderijpuree in een 

pannetje.
4. Verwarm de botersaus voorzichtig in een 

pannetje.
5. Zet de knolselderij steak in de oven voor 8-10 

minuten tot het warm is.

VOORBEREIDINGVOORBEREIDING

INGREDIENTENINGREDIENTEN

GEROOSTERDE STEAK VAN KNOLSELDERIJ,  GEROOSTERDE STEAK VAN KNOLSELDERIJ,  
HAZELNOOT GEBAKKEN BOTERSAUS,  HAZELNOOT GEBAKKEN BOTERSAUS,  

EN VADOUVAN EN VADOUVAN 



Mousse wit en puur Steranijs  Crumble  Caramelsaus  
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BORD OPMAKENBORD OPMAKEN

1. Schep twee lepels crumble op het 
bord.

2. Leg daarbovenop de steranijs.
3. Maak af met de caramelsaus,

1. Haal de mousse uit de vriezer en leg ze vast op 
het bord om te ontdooien.

VOORBEREIDINGVOORBEREIDING

INGREDIENTENINGREDIENTEN

MOUSE VAN CHOCOLADE  MOUSE VAN CHOCOLADE  
MET CARAMEL EN STERANIJSMET CARAMEL EN STERANIJS


