Vega menu
VOORGERECHT VEGA
CRISPY TEMPEH
1. Verwarm de oven voor op 200
graden.

7. Leg de stukjes daikon bovenop de
tempeh, laat 2 stukjes een beetje er
overheen hangen.

2. Leg de hash brown en tempeh in
de warme oven voor ongeveer 6-8
minuten.

8. Leg de dragon fruit bolletjes
schuin tegen de dotjes mayo op de
hash brown.

3. Haal uit de oven en laat 1 minuut
rusten.

9. Garneer met één cressje ovenop
de tempeh en 2 stuks er naast, tegen
de dragon fruit stukjes aan.

6. Knip een klein puntje van het
spuitzakje af en spuit er 3 dotjes
beurre noisette mayo bovenop de
oesterzwam.

10. Trek voorzichtig de blaadjes los van
de bloem (gebruik een pincetje als je
hebt) en steek deze mooi in de dotjes
mayo.
11. Druppel de saus rondom in het bord.

7. Leg de papadum er bovenop en druk
lichtjes aan zodat het blijft plakken.
8. Spuit vervolgens 3 dotjes mayo
bovenop de papadum.

6. Knip een klein puntje van het
spuitzakje en spuit 3 dotjes miso
mayonaise in een drieluik op de hash
brown tegen de tempeh aan, en nog
ééntje bovenop.

TUSSENGERECHT VEGA
VEGA SURF & TURF

DESSERT
WINTERSE MARSHMALLOW
1. Leg één stukje marshmallow
aan de linkerkant van het bord plat
neer en het andere stukje aan de
rechterkant op zijn zijkant, als een
schans omhoog.
2. Knip een klein puntje van het
spuitzakje bosvruchten gel en spuit
tegen de marshmallow die omhoog
staat 2 dotjes; eentje tegen een punt
aan en de andere aan de zijkant van
de marshmallow.

9. Leg de borage cressjes elk tegen een
dotje mayo aan.

4. Leg de hash brown in het midden
van een rond bord.
5. Zet de tempeh in het midden op
de hash brown.

Save the best for last!

HOOFDGERECHT VEGA
RAVIOLI

bord en smeer het met een lepel een
beetje rond uit.

1. Breng een pan met water aan de
kook om straks de ravioli in af te
koken.

6. Leg de ravioli in een rondje op de
crème maar houd het midden vrij.

5. Verdeel de bosbesjes op
verschillende plekken tegen de
marshmallow aan; bijvoorbeeld een
aantal bij de gel en meringue en op
wat andere lege plekjes.
6. Steek de takjes atsina cress in 3
van de dotjes gel.
7. Verdeel de Bastogne crumble op
5 verschillende plekken tegen de
hoekjes van de marshmallow aan.

3. Spuit een derde dotje tegen een
punt van de andere marshmallow.
4. Leg 2 van de meringue stukjes
tegen 2 van de dotjes gel aan en de
ander op een andere plek tegen een
marshmallow aan.

7. Leg de gekarameliseerde zilveruien
en paddenstoelen in het midden van
de ravioli.

2. Verwarm daarnaast een
steelpannetje met water op het
fornuis. Wanneer er bubbeltjes in
ontstaan draai je het vuur helemaal
laag en hang je er alle vacuümzakken
behalve de ravioli in.

8. Verdeel de brunoise
peterseliewortel rondom over de
ravioli.

3. Laat in 10-15 minuten rustig
opwarmen.

9. Verdeel de kaas crumble rondom
over de ravioli.

1. Verwarm een steelpannetje met
water op het fornuis. Wanneer er
bubbeltjes in ontstaan draai je het
vuur helemaal laag en hang je de
vacuümzakken met oesterzwam, witte
wijn-limoensaus en spitskool er in.

3. Haal de zakjes uit het water en
knip het zakje met spitskool open.
4. Leg de spitskool in het midden van
een diep bord en vorm er een klein
‘nestje’ van.

4. Kook de ravioli in 3-4 minuten gaar
en giet af.

10. Druppel de paddenstoelen saus
rondom over de ravioli

2. Laat op laag vuur 10-15 minuten
rustig opwarmen.

5. Leg vervolgens het stukje
oesterzwam in het midden op het
nestje.

5. Knip een hoekje van de spuitzak
met rode bieten crème en spuit de
inhoud in het midden van een diep

11. Garneer met de salad pea. Probeer
deze mooi de hoogte in te leggen

Review ons!

Bereidingswijze 4-gangen diner
Serveer binnen no-time onze pareltjes
bij jouw thuis op tafel!

Maak jou avond compleet
SPOTIFY PLAYLIST

De perfecte sfeermuziek
tijdens het bereiden en
genieten van het eten!

BEREIDINGSVIDEO’S

Stap in de schoenen van
de chef! Wij helpen je een
handje met de bereiding en
opmaak van de gerechten.
CULIHOME.NL/BEREIDINGSWIJZE

You are the chef!

Time to be the chef of the day

Zoals het een echte chef betaamd, zet jij
alvast de mise-en-place klaar. Maar die
hebben we makkelijk voor je gemaakt:
1. Leg de eventuele passende wijnen en
bieren koud.
2. Warm je borden op. Het opmaken van de
gerechten kost ook wat tijd: voorkom dus
dat je gerechten te veel afkoelen.

Tafeltje dekje
1. Leg de placemats op tafel en
plaats je mooiste bord in het
midden.
2. Dek het bestek in:
• Kleine vork & mes (voor)
• Lepel & kleine vork (tussen)
• Grote vork & mes (hoofd)
• Dessertlepel
Leg het bestek neer op
volgorde van de gangen en
werk daarbij van buiten
naar binnen.
3. De wijnglazen dienen in
een diagonale lijn te staan.
Onthoud ook hier: van buiten
naar binnen. Heb je geen
mooi bierglas? Schenk het
bier dat hoort bij de eerste
gang in een wijnglas.

Tip: Verwarm vooraf de borden!
Zo blijven de gerechten mooi
op tempratuur.

1. Verwarm een steelpannetje met
water op het fornuis. Wanneer er
bubbeltjes in ontstaan draai je het
vuur helemaal laag en hang je de
vacuümzakken met kalf, witte wijnlimoensaus en spitskool er in.
2. Laat op laag vuur in 10-15 minuten
rustig opwarmen.

3. Bekijk de opmaaktips vooraf!

6. Knip een klein puntje van het
spuitzakje af en spuit 3 dotjes beurre
noisette mayo bovenop het kalf.

6. Draai het vuur helemaal laag
en bak de steak nog 2 minuten
aan beide kanten.

13. Haal de steak uit de
aluminium folie en trancheer in 3
mooie plakken.

7. Leg de papadum er bovenop en
druk lichtjes aan zodat het blijft
plakken.

7. Haal vervolgens uit de pan en
pak hem in aluminium folie in en
laat hem rusten terwijl je de rest
van het bord opmaakt.

14. Leg de steak als een
waaier in de hoek tegen de
peterseliewortels aan

8. Spuit vervolgens 3 dotjes mayo
bovenop de papadum.
9. Leg de borage cressjes elk tegen
een dotje mayo aan.

3. Haal de zakjes uit het water en
knip het zakje met spitskool open.

4. De waterglazen zet je het
meest rechts boven aan.
5. Leg het servet met het 		
welkomstkaartje midden op
het bord.

TUSSENGERECHT
SURF & TURF

VOORGERECHT
CRISPY GAMBA
1. Verwarm de oven voor op 200
graden.
2. Leg de hash brown en gamba in
de warme oven voor ongeveer 6-8
minuten.
3. Haal uit de oven en laat 1 minuut
rusten.
4. Leg de hash brown in het midden
van een rond bord.
5. Knip een klein puntje van het
spuitzakje en spuit 3 dotjes miso
mayonaise in een drieluik op de hash
brown.

6. Leg de dragon fruit bolletjes
schuin tegen de dotjes mayo.

10. Trek voorzichtig de blaadjes los
van de bloem (gebruik een pincetje
4. Leg de spitskool in het midden van als je hebt) en steek deze mooi in de
dotjes mayo.
een diep bord en vorm er een klein
‘nestje’ van.
11. Druppel de saus rondom in het
bord.
5. Leg vervolgens het stukje kalf in
het midden op het nestje.

7. Leg de daikon tegen de dragon
fruit stukjes aan. Probeer hiermee
een beetje hoogte te creëren.
8. Zet de gamba in het midden op de
hash brown.

HOOFDGERECHT
ZIJLENDE STEAK

9. Leg de cressjes in een 		
driehoek tegen de dragon fruit en
daikon aan en eet smakelijk!

1. Zet de eerder verwarmde oven op
180 graden, leg alvast keukenrol en
aluminium klaar.
2. Verwarm een steelpannetje met
water op het fornuis. Wanneer er
bubbeltjes in ontstaan draai je het
vuur helemaal laag en hang je de
vacuümzakken met truffeljus, crème
van rode biet en gekarameliseerde
zilverui & paddenstoelen in.

8. Knip een hoekje van de
vacuümzak met rode bieten
crème en spuit een flinke dot aan
de linkerkant in het midden van
het bord. Bewaar een klein beetje
voor later.
9. Trek vervolgens met een
eetlepel een streep van de
bietencrème van links naar
rechts.
10. Maak een torentje van de
pommes neuf aan de bovenkant
van de streep.

15. Verdeel de zilveruitjes en
paddestoelen aan de linker en
rechterkant van de steak.
16. Spuit 2 dotjes bietencrème
links en rechts van de pommes
neuf, en één dotje voor de steak.
17. Steek de groenten chips in de
dotjes bietencrème, probeer een
beetje hoogte te creëren.
18. Verdeel de truffeljus over de
steak.
19. Garneer met de takjes salad
pea.

11. Leg één stuk van de
peterseliewortel plat voor de
pommes neuf.
3. Laat op laag vuur in 10-15 minuten
rustig opwarmen.
4. Verwarm in dezelfde de pommes
neuf en peterseliewortel in de
voorverwarmde oven.

12. Leg de andere wortel hier
tegenaan omhoog, in een hoek
van 90 graden.

5. Haal intussen de zijlende steak uit
de vacuümzak en dep goed droog.
Besprenkel beide kanten met zout
en bak 1 minuut aan beide kanten op
hoog vuur.
Tip: Verwarm vooraf de borden!

