
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

Ham-kaas stengels
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Ham-kaas stengels zijn heel gemakkelijk en snel te maken. Extra lekker door
het toevoegen van vijgen voor een tikkeltje zoete smaak bij de zoute ham en
kaas

Dit recept Ham-kaas stengels kun je vinden via ohmydish.nl.

Ovenschotel met spitskool, gehakt en knolselderij

Een overheerlijke ovenschotel met spitskool, gehakt en knolselderij. Heerlijk als
het buiten koud is en boordevol groenten, kruiden en bovenal smaakvol!

Dit recept Ovenschotel met spitskool, gehakt en knolselderij kun je vinden via
ohmydish.nl.

Romige tagliatelle met broccoli en kip
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Deze romige tagliatelle met broccoli en kip is extra lekker met geroosterde rode
peper, ui en knoflook zodat de rode pepers milder worden. Mmm!

Dit recept Romige tagliatelle met broccoli en kip kun je vinden via ohmydish.nl.

Crostini met truffelkaas en grapefruit

Probeer eens een ander soort crostini met een verrassende combinatie van
kaas en fruit. Deze crostini met truffelkaas en grapefruit is knapperig en fris.

Dit recept Crostini met truffelkaas en grapefruit kun je vinden via ohmydish.nl.
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Patatas bravas

Patatas bravas kent iedereen, het staat op elke menukaart in een
tapasrestaurant. Deze krokante aardappels met pittige tomatensaus kun je ook
zelf maken.

Dit recept Patatas bravas kun je vinden via ohmydish.nl.

Kruidige geroosterde bloemkool
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Deze kruidige geroosterde bloemkool is een heerlijk bijgerecht dat snel
gemaakt is. Met de kruiden kun je volop variëren naar je eigen favoriete smaak.

Dit recept Kruidige geroosterde bloemkool kun je vinden via ohmydish.nl.
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