
Jouw wekelijkse recepten update! Bekijk deze e-mail in je browser

Hallo kookliefhebber!
Wat leuk dat je ingeschreven bent voor onze
wekelijkse recepten update. Deze ontvang je elke
maandag. Je kunt ook direct naar onze website
gaan om honderden gratis recepten uit te
proberen, klik hier. Ik wens je veel kookplezier toe,
tot ziens op ohmydish.nl !

Lieve groetjes,

Veronique

Chocolade mousse taart
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Een super zachte chocolade mousse taart, boordevol chocolade en een zachte
cake gemaakt van luchtig biscuitdeeg. Versierd met frambozen of ander fruit.

Dit recept Chocolade mousse taart kun je vinden via ohmydish.nl.

Chinese tomatensoep

Een Chinese tomatensoep kent iedereen wel, maar heb je deze ook al eens
helemaal zelf gemaakt? Eigenlijk heel makkelijk én vooral erg lekker!

Dit recept Chinese tomatensoep kun je vinden via ohmydish.nl.

Rundvleescurry met groenten
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Heerlijk geurende rundvleescurry met groenten die je met rijst of noedels kunt
serveren. Klaar in een uurtje, recept voor 4 personen.

Dit recept Rundvleescurry met groenten kun je vinden via ohmydish.nl.

Ravioli met pompoen en amaretti

Deze ravioli met pompoen en amaretti is een klassieker in Italië. En je leest het
goed, met koekjes in de vulling. Apart he? Geserveerd met beurre noisette.

Dit recept Ravioli met pompoen en amaretti kun je vinden via ohmydish.nl.
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Pizza chicken kebab

Op zoek naar een goed recept voor zelfgemaakte pizza chicken kebab? Net
zoals van de pizzaria, recept voor 2 personen. Klaar in 35 minuten + wachttijd.

Dit recept Pizza chicken kebab kun je vinden via ohmydish.nl.

Romige kip pasta met truffel
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Heb je in de winkel (zwarte) truffel zien liggen? Maak er dan een heerlijke
romige kip pasta met truffel van! Klaar in 25 minuten, recept voor 4 personen.

Dit recept Romige kip pasta met truffel kun je vinden via ohmydish.nl.
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