
Beste klant, 

Hieronder kunt u de uitleg terugvinden hoe u best,  

onze met zorg bereide gerechten, kunt opwarmen en serveren. 

 

HAPJES (alles met een gele sticker op) 

*Pastrimirolletje met eendenlever en witloofconfit en zalm bagel 

met zure room haring kaviaar: hoeft u niets aan te doen, koude 

hapjes 

*Dumpling: 6 min in voorverwarmde oven van 160° 

*kroketjes: ongeveer 2 min afbakken in een voorverwarmde 

frietpot van 180°  

 

TOURNEDOS VAN KNOLSELDER (alles met een rode sticker op) 

Koud voorgerecht; met een taartschepper mooi in het midden 

van het bord plaatsen en de vinaigrette er rond druppelen 

➔ Voor de vegi versie is het hetzelfde 

 

ZEEWOLFHAASJE (alles met een donkerblauwe sticker op) 

*Zeewolf met groenten en mosselen met folie in het bakje met het plastiek er nog op  20 

min in een voorverwarmde oven van 160° opwarmen 

*Sausbeker is microgolf bestendig; opwarmen in de microgolfoven of in een pot op het vuur 

Dresseren: 

1. zeewolf in het midden van het bord 

2. de groentjes op de vis leggen 

3. mosseltjes rond de vis  

4. saus rond de vis 

 

PASTINAAKSOEP (alles met een oranje sticker op) 

De soepbeker is microgolf bestendig. opwarmen in de 

microgolfoven of in een pot op het vuur.  

 

 

BISQUE (alles met een lichtgroene sticker op) 

De soepbeker is microgolf bestendig. opwarmen in de 

microgolfoven of in een pot op het vuur.  

 

   AFHAALMENU 



KALKOEN  (alles met een donkergroene sticker op) 

Vlees 

Microgolfoven: gaatjes in de folie prikken, 5 à 10 minuten 

op de hoogste stand opwarmen 

OF 

Heteluchtoven: (met folie, GEEN gaatjes in folie prikken), 20 

minuten in voorverwarmde oven van 160° C opwarmen. 

Groenten 

Microgolfoven: gaatjes in de folie prikken, 5 à 10 minuten op de hoogste stand opwarmen 

OF 

Heteluchtoven: (met folie, GEEN gaatjes in folie prikken), 20 minuten in voorverwarmde 

oven van 160° C opwarmen. 

Saus 

Sausbeker is microgolf bestendig; opwarmen in de microgolfoven of in een pot op het vuur 

Kroketten 

ongeveer 2 minuten afbakken in een friteuse van 180° C 

 

 

HERT (alles met een zwarte sticker op) 

Vlees 

Heteluchtoven: zonder folie, 12 minuten in voorverwarmde 

oven van 160° C opwarmen. 

Groenten 

Microgolfoven: gaatjes in de folie prikken, 5 à 10 minuten op 

de hoogste stand opwarmen 

OF 

Heteluchtoven: (met folie, GEEN gaatjes in folie prikken), 20 minuten in voorverwarmde 

oven van 160° C opwarmen. 

Saus 

Sausbeker is microgolf bestendig; opwarmen in de microgolfoven of in een pot op het vuur 

Kroketten 

ongeveer 2 minuten afbakken in een friteuse van 180° C 

 

 



VEGI + KIDS HOOFDGERECHT  (alles met een lichtblauwe sticker op) 

Microgolfoven: gaatjes in de folie prikken, 5 à 10 minuten op de hoogste stand opwarmen 

OF 

Heteluchtoven: (met folie, GEEN gaatjes in folie prikken), 20 minuten in voorverwarmde 

oven van 160° C opwarmen.  

 

DESSERT (alles met een witte sticker op) 

Kant en klaar; serveren met de koude saus 

 

 

 

 

 

Bedankt voor uw bestelling en smakelijk eten! Wij wensen u fijne 

eindejaarsfeesten! Peter De Groote en team. 

Geen waarborg, niets terug te brengen 


