
 

 

 

 

Instructies menu Bij Qunis PASEN april 2021 
 

 

Algemeen; 

Alle producten zijn gaar, er dient alleen opgewarmd te worden. Wij adviseren alle gerechten 

minimaal 1 uur voor aanvang van het diner uit de koelkast te halen en alvast de bakjes e.d. te 

sorteren op volgorde. Heeft u vis als alternatief hoofdgerecht? Dan dient u de wijting wel even 

kort te bakken. 

 

Afhankelijk van de kracht van uw oven geven wij richtlijnen betreffende het opwarmen. 

 

Brood met balsamico sjalotjes; het brood 10 minuten afbakken op 140C, pas snijden als het 

afgekoeld is en opdienen samen met de balsamico sjalotjes. 

 

Voorgerecht; Rouleau van gemarineerde zalm en een dressing van zalmeitjes 

 

Vegetarisch voorgerecht; Salade van rettich, geitenkaas, crèmeux van broccoli en krokante 

groene rijst 

 

Dit gerecht op kamertemperatuur serveren (het beste is het om een half uur voor het 

opdienen het gerecht al op het bord te dresseren). Rouleau van zalm in het midden van het 

bord leggen en daarop en omheen garnituren dresseren/verdelen. 

 

Vega; De crèmeux in het midden van het bord leggen en daaromheen garnituren 

dresseren/verdelen. 

 

Eerste tussengerecht (tevens vega) 

Met olijfolie gemonteerde aspergesoep met gepocheerd hennenei en zeekraal 

 

De soep langzaam opwarmen (niet koken) in een pan, de zeekraal in een soepkom of bord doen 

en de hete soep eroverheen schenken. 

LET OP! Het gepocheerde ei: ca. 1 minuut even verwarmen in een apart pannetje met heet 

water (niet kokend!). Vervolgens het ei eruit scheppen met een lepel en in de hete soep doen. 

 

Tweede tussengerecht (tevens vega) 

Mediterraans groentetaartje met béchamelsaus en Parmezaanse kaas 

 

Het Mediterraans groentetaartje (in het aluminium bakje) dient 10 minuten opgewarmd te worden in de 

oven op ca. 140 graden. Vervolgens de venkelsalade erover en de vinaigrette eromheen dresseren. 

 

 

 

 



 

 

Hoofdgerecht; Boerenhoender filet gevuld met pistache, orzo (pastasoort) en voorjaarsgroente 

De hoender ca. 10 minuten op ca. 140 graden verwarmen in de oven. De orzo in een steelpan 

(o.i.d.) verwarmen, maar niet laten koken. 

Het maiskolfje en koolrabi in een ovenschaal 10 minuten op 140 graden in de oven 

verwarmen. 

 

De kerriesaus opwarmen in een pannetje (niet laten koken) 

 

Opmaak; hoender in het midden van het bord leggen, de orzo en groente daaromheen en 

afmaken met de kerriesaus. 

 

VIS alternatief hoofdgerecht: de wijting dient in een hete pan aan weerszijde 2 minuten 

gebakken te worden. 

Overige garnituren en kerriesaus hetzelfde als bovenstaande hoofdgerecht.. 

 

Vegetarisch hoofdgerecht; 

Geroosterde groene asperges, tapenade van pistache, orzo (pastasoort) en daslooksaus 

 

De groene asperges, spitskool en baby mais 10 minuten in de oven verwarmen op ca. 140 

graden (mag in een ovenschaal o.i.d.). De orzo in een (steel)pan verwarmen, maar niet laten 

koken. De daslooksaus ook even kort verwarmen in een (steel) pannetje (ook niet laten koken). 

 

Opmaak: De orzo in het midden van het bord dresseren, de groente eromheen en overheen, 

vervolgens afmaken met de daslooksaus. 

 

Dessert; Chocoladetaartje met huisgemaakte advocaat en frambozen crème fraîche 

Minimaal 1 uur voor het diner aanvangt uit de koeling halen. Het chocoladetaartje ca. 8 min op 

140 graden verwarmen in de oven. Dresseer het taartje in het midden van het bord, de 

advocaat met frambozen crème fraîche komt er omheen, strooi de crumble eroverheen en leg 

de tuille erbij. 

 

Cadeautje van ons: “Eitje toque gevuld met passievruchten crèmeux en Italiaans schuim” 

Lekker bij de koffie of thee! 

 

EET SMAKELIJK! 


