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

Hey 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. Er zijn inmiddels al meer dan
1000 recepten gratis te bekijken! Ik wens je veel
kookplezier toe, tot ziens op ohmydish.nl !

Lieve groetjes,

Veronique

Roerei met zwarte olijven
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Dit roerei met zwarte olijven ziet er extra feestelijk uit tijdens het paas ontbijt.
Een roerei is snel gemaakt en is niet moeilijk. Je kunt de zwarte olijven ook
vervangen door truffel tapenade.

Dit recept Roerei met zwarte olijven kun je vinden via ohmydish.nl.

Paasbrood

Dit paasbrood heeft even tijd nodig om te rijzen, maar dat is het meer dan
waard. Zulk zacht en smaakvol brood, inclusief gekookte eieren. Het lijkt een
beetje op brioche brood.

Dit recept Paasbrood kun je vinden via ohmydish.nl.

Chimichurri biefstuk taco’s
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Chimichurri biefstuk taco's zitten boordevol smaken door de pepers, knoflook,
ui, avocado en meer. Gebruik een malse biefstuk voor deze taco's. Klaar
binnen een half uur.

Dit recept Chimichurri biefstuk taco’s kun je vinden via ohmydish.nl.

Kalfsrollade met tomaatjes en rozemarijn

Een kalfsrollade met tomaatjes en rozemarijn is makkelijk te maken. Heerlijk
mals vlees voor een perfect pronkstuk tijdens een diner of feestdagen. Klaar
binnen 40 minuten.
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Dit recept Kalfsrollade met tomaatjes en rozemarijn kun je vinden via
ohmydish.nl.

Amerikaanse maple pancakes

Klassieke Amerikaanse maple pancakes, oftewel luchtige pannenkoeken met
ahornsiroop. Snel en makkelijk te maken, heerlijk als ontbijt of lunch.

Dit recept Amerikaanse maple pancakes kun je vinden via ohmydish.nl.

Tagliatelle met kabeljauw en prei-pesto
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Een romige tagliatelle met kabeljauw en prei-pesto is perfect voor
doordeweeks. Staat binnen een half uur op tafel. Prei en vis is niet voor niks
een klassieke combinatie, mm!

Dit recept Tagliatelle met kabeljauw en prei-pesto kun je vinden via
ohmydish.nl.

Hamburgers met blauwe kaas en spek

Heerlijk eten hoeft niet moeilijk te zijn, dat bewijzen deze simpele hamburgers
met blauwe kaas en spek! Door de gesmolten kaas heeft deze hamburgers niet
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eens extra saus nodig.

Dit recept Hamburgers met blauwe kaas en spek kun je vinden via ohmydish.nl.

Chocolade flan

Dit klassieke Franse toetje is makkelijk te maken. Een chocolade flan is een
beetje vergelijkbaar met crème brûlée, maar dan zonder de krokante
suikerlaag.

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