
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

Krokante kabeljauw met tartaarsaus
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Krokante kabeljauw met tartaarsaus is een heerlijk doordeweekse maaltijd,
omdat deze op tafel staat binnen 20 minuten. Er gaat niets boven zelfgemaakte
saus

Dit recept Krokante kabeljauw met tartaarsaus kun je vinden via ohmydish.nl.

Chocolade beignets

Heerlijke chocolade beignets met een luchtig zelfgemaakt gistdeeg. Na het
frituren wordt dit deeg gevuld met zachte pure chocolade. Je blijft ervan eten!

Dit recept Chocolade beignets kun je vinden via ohmydish.nl.

Pizza margherita
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Basisrecept voor een simpele maar heerlijke pizza margherita. Voor twee
personen, klaar in iets meer dan een half uur tijd.

Dit recept Pizza margherita kun je vinden via ohmydish.nl.

Gepofte knoflooksoep met kip en mais

Deze gepofte knoflooksoep met kip en mais is een makkelijke soep die
boordevol smaak zit. Te maken met weinig ingrediënten, met een vleugje
rozemarijn.

Dit recept Gepofte knoflooksoep met kip en mais kun je vinden via ohmydish.nl.
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Snack paprika’s met gehakt

Een makkelijk en snel hapje is altijd welkom als er vrienden langs komen. Maak
dan eens deze heerlijke snack paprika's met gehakt. Klaar binnen 20 min.

Dit recept Snack paprika’s met gehakt kun je vinden via ohmydish.nl.

Lunch wrap met kip en jalapeños
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Eet eens wat anders dan een boterham tijdens de lunch. Deze lunch wrap met
kip en jalapeños is snel klaar en smaakt heerlijk.

Dit recept Lunch wrap met kip en jalapeños kun je vinden via ohmydish.nl.
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