
Beste gast,
 

Bedankt voor de aankoop van ons chefsmenu. Wij hebben hier met veel plezier en passie aan gewerkt
om jullie thuis te kunnen laten genieten. We hebben per persoon aangegeven hoeveel je kunt geven van
elk ingredient, En op de foto zie je hoe je het eventueel kan opmaken. We zouden het heel leuk vinden
als jullie de eigen opgemaakte gerechtjes willen delen via social media zodat we kunnen zien hoe jullie

creatie eruit ziet. Je kunt ons taggen #chefsbarcentre of natuurlijk noemen. Ook hebben wij een QR code
toegevoegd waarin je bij onze chefs-playlist terecht komt voor een klein beetje extra Chefsbar gevoel. 

 
Veel plezier en eet smakelijk

 
 

Raymond & Maurice
Chefsbar Centre

Gerookte zalm met tuinkersmousse
Pp.
60 gram zalm
Tuinkers mousse met sjalottencake
3 ringen zoetzure ui
2 plakjes chioggia biet
Crazy peas om af te garneren

Laat de ingredienten een half uur van te voren uit de koelkast. Maak het gerecht op
volgens de foto of naar eigen inzicht. 

Luister onze playlist thuis

Zuurdesembroodjes
Bak de zuurdesembroodjes af in een voorverwarmde oven van 180 graden met een beetje vocht
voor een minuut of 4. Zet de chocolademousse van het Dessert vast op een bordje die je wilt
gebruiken. Dit is na ontdooien lastig te verplaatsen zonder te beschadigen.



Krabcake met atjar van lentegroente en groene curry mayonaise
Pp.

1 Crabcake
25 Gram Atjar

10 gram curry mayonaise
20 gram wakame

 
 

Verwarm de crabcake 2 minuten in een oven van 180 graden of 1 minuut op 700 watt in
de magnetron. leg de atjar in een bordje. Leg de crabcake erop en spuit de mayonaise

erbij. en leg de wakame er op. 
 
.

Filet van lam
Pp.
100 gram lam
30 gram asperge
30 gram meiraap
20 gram tuinbonen
20 gram knolselderijcreme
1 bospeencake

Verwarm de oven op 180 graden, leg de lam in een ovenschaal met de groentes en
plaats deze 2 a 3 minuten in de oven. Voel of het vlees warm aanvoelt, maar laat het niet
te lang in de oven, want dan gaart het door. Verwarm de knolselderijcreme in een pan
met kokend water. Breng de saus aan de kook in een pan. 

Maak het bord op zoals op de foto of naar eigen inzicht.



Paaseitjes in de tuin 
Voor 2 pers

2 bloempotjes
60 gram rabarber 

1 zakje ruby chocolademousse ( voor 2)
40 gram tuinaarde

atsina cress
apple blossom

1 zakje advocaat (voor 2) 
 

schep de rabarber onderin het potje, spuit hier de chocolademousse op. Spuit de
advocaat erop en schep daar de tuinaarde op. Werk het potje af met paaseitjes en cress..

Beste gast,
Wij  hopen dat jullie genoten hebben van ons menu. Als je wilt kan je op onze website een leuk

berichtje achterlaten voor ons en onze gasten om zo je ervaringen te delen. 
 

Hopelijk zien we elkaar snel weer bij Chefsbar Centre
 

Groetjes 
Raymond & Maurice


