
 

Instructie Kerstmenu Wapen van Voorschoten 2020 

 

Hartelijk dank voor het bestellen van het kerst thuismenu.  

Alle gerechten/gangen in uw box zijn door onze chef-kok met liefde 

voorbereid en kunnen allen binnen 15 minuten geserveerd worden. Van 

alle door u bestelde gerechten/gangen zit de omschrijving bijgevoegd, 

hierin leggen wij stap voor stap uit (samen met de instructievideo’s) hoe u 

de gang af kunt maken en feestelijk dresseren op bord. Wij werken hierbij 

met kleurstickers. Zo weet u exact welke bakjes bij wel gerecht horen. 

Per gerecht staan de benodigdheden beschreven, dit is het keukenmateriaal en de apparatuur die u 

nodig heeft op deze gang af te maken. Schrik niet, dit is niet meer dan enkele pannen, lepels, fornuis 

en een voorverwarmde oven om de gerechten in op te warmen.  

Haal de te bereiden gerechten tijdig uit de koelkast (+- 1 tot 1,5 uur van tevoren). De smaak van de 

voorgerechten (maar ook van de kaas) komt hierdoor veel beter tot zijn recht. Daarnaast zullen de 

op te warmen gerechten op kamertemperatuur sneller warm zijn dan direct uit een koelkast van 6 

graden. 

Het is belangrijk dat u voor het uitserveren van de soep de oven voorverwarmd op 180 graden. Zo 

heeft de oven tijdig de juiste temperatuur om de hoofdschotel en hierna het dessert op te warmen. 

Bewaar het kersmenu in de koelkast. Het kerstmenu is houdbaar t/m 2e kerstdag. 

Let op: Om verpakkingsmateriaal te besparen zijn ingrediënten voor meerdere personen 

samengevoegd! Gebruik dus niet alles voor één gerecht! Kijk dus goed hoeveel je van alles hebt. 

Voorbereiding die u zelf moet treffen: 

Servies klaarzetten:  

• Voorgerecht bord 

• Soepkom of bord 

• Hoofdgerecht bord 

• Dessert bord 

Bestek klaarleggen: 

• Bestek voorgerecht 

• Bestek soep 

• Bestek hoofdgerecht 

• Bestek dessert 

Glazen klaarzetten 

Versieren van de tafel in kerstsfeer!  

 

Heel veel plezier en eet smakelijk alvast! 

  



 

Bereiding voorgerecht Trio van Tonijn  
Kleurcode / stickers : Blauw  

Benodigdheden: 

• Bord 

• Peper & zout 

• Opschep paletje / spatel 

• Schaar 
 

Beschrijving: 

1. Pak alle bakjes met dezelfde kleur uit de doos. 

2. Breng de tonijn op smaak met wat peper en een klein beetje zout. 

3. Plaats het tartaartje centraal op het bord. 

4. Leg de plakjes van sashimi netjes op het tartaart. 

5. Pak het bakje met wakamé zeewier en plaats dit tegen het gerecht aan. 

6. Plaats het stuk gegrilde tonijn tegen het tartaart aan. 

7. Pak de spuitzak met wasabimayonaise en spuit kleine druppels om het gerecht. 

8. Pak het bakje met tobico eitjes en leg deze op het gerecht. 

9. Pak het bakje met de takjes en plaats tegen op of tegen het gerecht aan. 

 

Bereiding voorgerecht gerookte eendenborst 
Kleurcode / stickers : Roze  

Benodigdheden: 

• Bord 

• Lepel 

• Schaar 

• Peper 

• Opschep paletje / spatel 
 

Beschrijving: 

1. Pak alle bakjes met dezelfde kleur uit de doos. 

2. Pak het bakje met de plakjes gerookte eendenborst en doe hier wat peper op. 

3. Leg de plakjes eendenborst naast elkaar of dakpansgewijs op het bord. 

4. Pak het bakje met de kruidensla en het bakje met de dressing en maak de salade licht aan 

met de dressing en plaats deze netjes op de eendenborst. 

5. Pak het bakje met de tomaatjes en verdeel deze over en om de salade. 

6. Pak het bakje met de mangochutney en schep hier met een lepel de chutney over de 

gerookte eendenborst. 

7. Pak de spuitzak met balsamicostroop en spuit nette dotjes op het gerecht. 

8. Pak het bakje met de chipjes en plaats deze netjes op de salade. 

Bereiding voorgerecht carpaccio van rode biet 
Kleurcode / stickers : Groen 
 

Benodigdheden: 

• Bord 

• Lepels 

• Opschep paletje / spatel 
 

Beschrijving: 

1. Pak alle bakjes met dezelfde kleur uit de doos. 

2. Pak het bakje met de gesneden plakjes rode biet en plaats deze mooi centraal op het bord. 

3. Pak het bakje met de blauwe kaas en verspreid deze over de plakjes rode biet. 

4. Pak het bakje met de bundelzwammen en verspreid deze netjes over de plakjes rode biet. 

5. Pak het bakje met de kruidensla en de dressing en maak de sla licht aan met de dressing. 

6. Verdeel nu de salade netjes over het gerecht. 

7. Pak het bakje met de pistache en verspreid deze over het gerecht. 

8. Pak de bakjes met de chipjes en plaats deze op het gerecht.  



 

Bereiding tussengerecht pompoensoep 
Kleurcode / stickers : Oranje 
 
 

Benodigdheden: 

• Bord 

• Pan 

• Soeplepel 

• Schaar 

 

Beschrijving: 

1. Pak alle bakjes met dezelfde kleur uit de doos. 

2. Pak het zakje met de soep, knip er een klein hoekje uit en schenk de soep in de pan. 

Verwarm tot deze tegen de kook is. 

3. Schenk de soep in de soepkop of het bord met een soeplepel. 

4. Knip met de schaar het spuitzakje met crème fraiche open en maak hier een aantal cirkels 

mee in de soep. 

5. Pak het bakje met de bieslook en verspreid wat bieslook over de soep. 

6. Pak het bakje met het amandelschaafsel en verspreid over de soep. 

Let op: Verwarm nu ook de oven alvast voor op 180 graden voor de hoofdschotel! 

 

 

 

Bereiding hoofdgerecht Zeebaarsfilet 
Kleurcode / stickers : Wit 
 
 

Benodigdheden: 

• Bord 

• Lepels 

• 3x steelpan 

• Opschep palet 

• Peper & zout 

 

Beschrijving: 

1. Pak alle bakjes met dezelfde kleur uit de doos. 

2. Pak het ovenbakje met de zeebaars en plaats deze zonder deksel in de voorverwarmde oven 

van 180 graden (+- 6-8 minuten afhankelijk van uw oven. Blijf erbij). 

3. Pak het bakje met de groenten en plaats deze in een pan. Roer dit op laag vuur warm. 

4. Pak het bakje met de pastinaakpuree en doe de puree in een steelpan. Roer dit op laag vuur 

warm. Mocht u ook de ossenhaas als hoofdgerecht hebben dan kan dit bij elkaar. 

5. Pak het bakje met de kreeftensaus en doe de saus in een steelpan. Roer dit op laag vuur 

warm. 

6. Als alles warm is pakt u de steelpan met de pastinaakpuree en maakt u een mooi bedje in het 

midden van het bord. Hierna pakt u de groenten en schept de groenten op de puree. Dan 

pakt u de zeebaars, even peper en zouten en hierna de filet op de groenten plaatsen. Hierna 

pakt u de saus en schept deze met een sauslepel om het gerechtje. 

7. Dan pakt u het bakje met de chipjes en deze plaatst u op het gerecht. 

8. Als laatste pakt u het bakje met takjes en deze plaatst u op en om het gerecht. 

  



 

Bereiding hoofdgerecht Ossenhaas 
Kleurcode / stickers : Rood 

Benodigdheden: 

• Bord 

• Sauslepel 

• 2x steelpan 

• Opschep palet 

• Peper & zout 

• Lepels 

 

Beschrijving: 

1. Pak alle bakjes met dezelfde kleur uit de doos. 

2. Pak het ovenbakje met de aardappelmuffin en plaats deze zonder deksel in de 

voorverwarmde oven van 180 graden (+- 7 minuten). Let op: u hoeft het vlees enkel op de 

warmen en het heeft geen garnering meer nodig. 

3. Pak het ovenbakje met ossenhaas en plaats deze zonder deksel in de oven 6 minuten 

afhankelijk van uw oven. Kijk na 4 minuten hoe het met het vlees gaat. Blijf hierbij. Bij de ene 

oven kan het 7 minuten zijn maar is uw oven krachtiger dan maar 7 minuten.  

4. Pak het bakje met de pastinaakpuree en doe de puree in een steelpan. Roer dit op laag vuur 

warm. 

5. Pak het bakje met de rode wijnsaus en doe de saus in een steelpan. Roer dit op laag vuur 

warm. 

6. Als alles warm is pakt u de steelpan met de pastinaakpuree en maakt u een mooi bedje in het 

midden van het bord. Hierna plaatst u de ossenhaas na peper en zouten op de 

pastinaakpuree. Dan pakt u het ovenbakje met de aardappelmuffin en plaatst deze naast het 

gerecht. Hierna pakt u de saus en schept deze met een sauslepel over het vlees en om het 

gerechtje. 

7. Dan pakt u het bakje met chipjes en plaatst deze op het gerecht. 

8. Als laatste pakt u het bakje met takjes en plaatst deze op het gerecht. 

 

 

 

Bereiding hoofdgerecht Portobello 
Kleurcode / stickers : Geel 
 

Benodigdheden: 

• Bord 

• Opschep palet / spatel 

• Schaar 

 

Beschrijving: 

1. Pak alle bakjes met dezelfde kleur uit de doos. 

2. Pak het ovenbakje met de gevulde portobello en plaats deze zonder deksel in de oven (+- 6-8 

minuten afhankelijk van uw oven. Heet is heet). 

3. Als de portobello goed warm is haalt u deze uit de oven en plaatst deze centraal op het bord. 

4. Met een schaar knipt u het puntje van de spuitzak met vadouvancrème af en spuit u dotjes 

crème op en naast de portobello. 

5. Dan pakt u het bakje met chipjes en plaatst deze op het gerecht. 

6. Als laatste pakt u het bakje met takjes en plaatst deze op het gerecht. 

 

  



 

Bereiding Dessert 
Kleurcode / stickers : Zwart 
 
 

Benodigdheden: 

• Bord 

• Opschep palet 

• Lepels 

 

Beschrijving: 

1. Pak alle bakjes met dezelfde kleur uit de doos. 

2. Pak het ovenbakje met de chocolademoelleux en plaats deze zonder deksel in de 

voorverwarmde oven van 200 graden (+- 10 minuten). 

3. Als de moelleux warm is plaatst u deze op het bord. 

4. Pak de spuitzak met de hangop en spuit dotjes op het bord. 

5. Pak het bakje met vanillesaus en deze met een lepel naast de moelleux plaatsen. 

6. Pak het bakje met het amandelschaafsel en plaats dit op de moelleux. 

7. Bakje met de crumble pakken en deze over en naast het gerecht plaatsen. 

8. Bakje met de kletskoppen pakken en deze tegen het gerecht zetten 

9. Afmaken met de takjes atsina cress. 

10. Eventueel wat poedersuiker op het gerecht. 

 

 

 

Bereiding Kaasplateau 
Kleurcode / stickers : geen 
 
 

Benodigdheden: 

• Bord 

• Opschep paletje 

• Schaar 

 

Beschrijving: 

1. Pak alle bakjes met dezelfde kleur uit de doos. 

2. Pak het bakje met diverse kazen. Let op: Deze liggen op volgorde naar smaak. De bedoeling is 

dat u de kazen in deze volgorde eet. Plaats de kazen op het bord. We hebben de kazen 

genummerd van laag naar hoog voor de duidelijkheid.  

3. Pak het spuitzakje met appelstroop en spuit kleine dotjes op het bord. 

4. Pak het bakje met walnootjes en plaats de walnoten op het bord. 

5. Pak het bakje met kletzenbrood en plaats de plakjes kletzenbrood op het bord. 

6. Pak het bakje met de takjes rucola en plaats wat takjes op het bord. 

 

 


