
3-gangen Menu
Lees alvorens de gehele bereidingswijze door 

Voorgerecht

Gemarineerde runderlende met gepofte cherrytomaat, 
pijnboompitten en gemarineerde rode kool

1. Haal het voorgerecht (bakje 1) een half uur van te voren 
uit de koelkast

2. Haal de ingrediënten uit het bakje en leg deze naar 
eigen inzicht op een bord 

Hoofdgerecht

Gekonfijte eendenbout met crème van pastinaak, 
in ganzenvet gegaarde zuurkool en mosterdsaus

1. Voor dit gerecht heeft u de ingrediënten uit doosje 2 
nodig

2. Zet een ruime pan water op en verwarm deze tot net 
onder het kookpunt

3. Doe de eendenbout, zuurkool, crème van pastinaak en 
de mosterdsaus (in de gesloten verpakking) 15 minuten 
voor het serveren van het hoofdgerecht in de pan met 
heet water

4. Haal alle zakjes voorzichtig met een tang uit de pan 
met water en verwijder de verpakking

5. Leg de ingrediënten naar eigen inzicht op een bord

Nagerecht

Blondie met hangop, meringue en gezouten karamel

1. Voor dit gerecht heeft u bakje 3 nodig
2. Haal het bakje met ingrediënten 15 minuten voor het 

serveren uit de koelkast
3. Haal de meringue uit het zakje en de rest van de          

ingrediënten uit het bakje
4. Leg dit alles naar eigen inzicht op een bord

Tip van de chef

Tip van de chef

Tip van de chef

*Onze producten kunnen allergenen bevatten. 
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen via 0503135335 of het@feithhuis.nl



3-gangen Menu Vegetarisch
Lees alvorens de gehele bereidingswijze door 

Voorgerecht

Peer met kardemom en geitenkaas, rucola, radicchio,
 balsamico, walnoot en dadel

1. Haal de ingrediënten van het voorgerecht (bakje 1) uit 
de verpakkingen

2. Leg de ingrediënten naar eigen inzicht op een bord 
en verdeel de balsamico dressing als laatste over het 
gerecht

Hoofdgerecht

Curry van jackfruit met pompoen, paarse bloemkool, 
paddenstoelen en wilde rijst

1. Voor dit gerecht heeft u de ingrediënten uit doosje 2 
nodig

2. Zet een ruime pan water op en verwarm deze tot net 
onder het kookpunt

3. Doe de curry van jackfruit en wilde rijst in de geslo-
ten verpakking) 15 minuten voor het serveren van het 
hoofdgerecht in de pan met heet water

4. Voeg de paddestoelen (in de gesloten verpakking) 2 mi-
nuten voor het serveren van het hoofdgerecht toe aan 
de pan met heet water

5. Haal alle zakjes voorzichtig met een tang uit de pan 
met water en verwijder de verpakking

6. Leg de ingrediënten naar eigen inzicht op een bord 
en garneer met de pickles van paarse bloemkool en       
pompoen

Nagerecht

New York cheesecake met citrus, chocolade en 
passievrucht curd 

1. Voor dit gerecht heeft u bakje 3 nodig
2. Haal het bakje met ingrediënten 15 minuten voor het 

serveren uit de koelkast
3. Leg de New York cheesecake op een bord en garneer 

met de chocoladesaus en passievrucht curd alles naar 
eigen inzicht op een bord

4. Steek de krokante chocolade in het gerecht

Tip van de chef

Tip van de chef

Tip van de chef

*Onze producten kunnen allergenen bevatten. 
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen via 0503135335 of het@feithhuis.nl


