
Luister onze playlist thuis
Beste gast,

Bedankt voor de aankoop van ons 3 of 4 gangen diner. Wij hebben hier met veel plezier en
passie aan gewerkt om jullie thuis te kunnen laten genieten. We hebben per persoon
aangegeven hoeveel je kan geven van elke ingredient, en op de foto zie je hoe je het eventueel
kan opmaken. We hopen dat jullie met net zoveel plezier deze gerechtjes gaan opeten. 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 kleine beetje extra chefsbar gevoel.

Veel plezier en eet smakelijk

Groetjes,
Maurice en Raymond
Chefsbar Centre

Handout 3/4 gangen

Zuurdesembroodjes
Bak de zuurdesembroodjes af in een voorverwarmde oven van 240 graden met een beetje vocht
ongeveer 4 minuten

Leg alle ingredienten een half uur van tevoren uit de koelkast en warm de oven voor op
180 graden.

1 Runderpastrami

pp.

1 pakketje runderpastrami
Chioggia biet
2 stukjes zilverui
Zuring
truffelmayonaise

Maak het gerecht op volgens de foto of naar eigen inzicht



2 Gepocheerde rog

1 gepocheerde rog
Enoki
Wakame
10 gram aardpeercreme
30 gram Hoichin bouillon
Sojaboontjes

Laat garnituren op kamertemperatuur komen. Warm de bouilon op
in een pannetje. Zet de rog in een oven van 180 graden . Dresseer
het gerecht zoals op de foto en schenk de bouillon aan tafel bij elkaar
in.

3 Kalfs-ribeye

Pp.
2 a 3 plakjes kalfsrib eye
Creme van zoete aardappel
Zoetzure gele peen
Pastinaak
Eigen jus (de saus op de foto wijkt af)
Affila cress

Plaats alle ingredienten in de voorverwarmde oven van 180, de groente ongeveer 2 a 3 minuten. Het
vlees mag 4 a 5 minuten.
Verwarm de saus in een pan. Dresseer de gerechten volgens de foto of naar eigen inzicht.

4 panna cotta met stoofpeer, winterpeen en bloedsinaasappel

Pp
1 taartje van cheesecake en carrotcake
1 stoofpeer
3 a 4 partjes bloedsinaasappel
Compote van winterpeen
Crumble
karamel van pompoen
Atsina cress

Maak het gerechtje naar eigen inzicht of zoals op de foto

Hebben jullie genoten, laat dan een berichtje achter op onze website!!
www.chefsbarcentre.nl/recensies


