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Bereidingsinstructie Kerstmenu 2022 
 

In het algemeen raden wij aan de gerechten in de oven te verwarmen omdat dit nu eenmaal 

lekkerder is.  De aluminium schaaltjes kunnen zowel in de oven en als in de magnetron.  

Voor de oven geldt: Het plastic folie verwijderen. Dek het gerecht eventueel af met aluminiumfolie 

om uitdroging te voorkomen. U kunt de gerechten ook overscheppen in een leuke ovenschaal die u 

na het opwarmen op tafel zet. We gaan uit van een voorverwarmde heteluchtoven. 

Voor de magnetron geldt: Prik een paar gaatjes in de folie. Zet het schaaltje op de glazen plaat of 

op een porseleinen bord, in het midden van de magnetron, zorg voor minimaal 2 centimeter afstand 

tussen de schaaltjes.  

 

Menu 
 

Bawykov zalm met haringkaviaar en blini: op kamertemperatuur serveren. 

 

Artisjoksoep: in een pan op het vuur zachtjes verwarmen, tegen de kook aan.  

 

Ossenhaas Wellington: op het bakpapiertje op een bakplaat in een voorverwarmde oven van 

240°C, zodra de Wellington in de oven is, de temperatuur verlagen naar 210°C en 25 minuten 

verwarmen. De kerntemperatuur van het vlees moet in ieder geval 50°C zijn (anders is het vlees te 

doorbakken), zodra het de gewenste temperatuur heeft, uit de oven halen en 10 minuten laten 

rusten. De rode wijnsaus, tijdens het rusten van het vlees, in een pannetje zachtjes verwarmen, tegen 

de kook aan.  

 

Fromage Wellington: eveneens op een bakplaat in 20 minuten op 210°C in de oven verwarmen. 

De kerntemperatuur van de kaas moet 70 graden zijn.  

 

Spruitjes met agavesiroop en gerookte amandelen: in het aluminium schaaltje zonder plastic 

folie in 15 minuten op 170°C in de oven verwarmen.  

 

Roseval aardappeltjes: in het aluminium schaaltje zonder plastic folie in 15 minuten op 170°C in 

de oven verwarmen. 

 

Pavlova: het eiwitschuim op kamertemperatuur, de mascarpone direct uit de koelkast, de peer op 

kamertemperatuur, amandelschaafsel op kamertemperatuur en als laatste de rode bietensiroop op 

kamertemperatuur. Deze volgorde aanhouden voor het opbouwen van het dessert.  

 

Kindermenu: in het aluminium schaaltje zonder plastic folie in 15 minuten op 170°C in de oven 

verwarmen. Appel-mangocompote op kamertemperatuur serveren. Panna cotta direct uit de 

koelkast serveren.  
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Losse gerechten 
 

Voorgerechten of lunchgerecht 

Artisjoksoep: in een pan op het vuur zachtjes verwarmen, tegen de kook aan.  

Ravioli van knolselderij en truffel: klein laagje warm water in de pan (het water verdampt door 

het opwarmen) en daar de ravioli rustig in opwarmen zodat ze niet kapotgaan.  

Bawykov zalm met haringkaviaar en blini’s: op kamertemperatuur serveren. 

Eendenterrine met brioche: op kamertemperatuur serveren. Het lekkerste is om de brioche nog 

even te toasten, maar dit hoeft niet per se.  

Pulpo: niet in een gewone oven omdat het gerecht dan uitdroogt. In de magnetron op 700 watt 

voor 2 minuten en tussendoor even doorroeren. In een stoomoven tot de oven een 

kerntemperatuur van 70 graden aangeeft of in een pannetje 5 à 10 minuten zachtjes verwarmen.  

 

 

Hoofdgerechten 

Italiaanse stoof van hert: In een pan op het vuur zachtjes verwarmen, tegen de kook aan. 

Tussendoor regelmatig roeren.  

Gekonfijte eendenbout: in een ovenschaal op 220 °C in oven voor 6 à 7 minuten zonder de 

asperges. De asperges in een laagje heet water opwarmen. De sinaasappelsaus zachtjes in een 

pannetje verwarmen. 

Ossenhaas Wellington: in een ovenschaal in 15-20 minuten op 170°C in de oven verwarmen. De 

rode wijnsaus in pannetje zachtjes verwarmen, tegen de kook aan. De kerntemperatuur van het vlees 

moet 54 °C zijn (anders is het vlees te doorbakken).  

 

Fromage Wellington: in een ovenschaal in 15-20 minuten op 170°C in de oven verwarmen. De 

kerntemperatuur van de kaas moet 70 graden zijn.  

 

Grietfilet: het rauwe gerecht in de oven 15 – 20 minuten bakken op 170°C. D romige truffelsaus 

pan in een pannetje zachtjes verwarmen, tegen de kook aan.  

 

 

Bijgerechten 

Roseval aardappeltjes: in het aluminium schaaltje zonder plastic folie in 15 minuten op 170°C in 

de oven verwarmen. 

 

Spruitjes met agavesiroop en gerookte amandelen: in het aluminium schaaltje zonder plastic 

folie in 15 minuten op 170°C in de oven verwarmen.  
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Winterse groenten: in het aluminium schaaltje zonder plastic folie in 10 minuten op 170°C in de 

oven verwarmen. 

Polenta met porcini en Pecorino: in het aluminium schaaltje zonder plastic folie in 10 minuten 

op 170°C in de oven verwarmen. 

Tarte tatin:  in het aluminium schaaltje zonder plastic folie in 10 minuten op 170°C in de oven 

verwarmen. Bij het presenteren omdraaien. Let op bij het omdraaien, het gerecht is heet!  

Compote van cranberries: op kamertemperatuur serveren.  

 

 

Nagerecht 

Gâteau Tropical: op kamertemperatuur serveren.  

Eclair met hazelnoot en koffie-karamel: op kamertemperatuur serveren. 

Pavlova: Pavlova: het eiwitschuim op kamertemperatuur, de mascarpone direct uit de koelkast, de 

peer op kamertemperatuur, amandelschaafsel op kamertemperatuur en als laatste de rode 

bietensiroop op kamertemperatuur. Deze volgorde aanhouden voor het opbouwen van het dessert.  

 

Vacherin Mont d’Or: de kaas in 20 minuten op 200 °C in de oven verwarmen. Het vijgenbrood en de 

kweeperengelei op kamertemperatuur serveren.  

 

Borrelbox: zeppole en tartelette in een ovenschaaltje 5 minuutjes op 170°C in de oven verwarmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


