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

Hallo kookliefhebbers,
Wat een lekker weer is het, hè? Heerlijk weer voor
de barbecue, mocht je nog op zoek zijn naar
inspiratie kun je deze hier vinden!

De verbouwing van ons huis is nog steeds in volle
gang! Er staan een hele hoop recepten, how-to’s,
vraag & antwoord berichten en meer op Ohmydish

en we vullen dit 2 x per week voor jullie aan met meer recepten 

De nieuwsbrief kunnen jullie 2 x per maand verwachten.

Veel kook- en bakplezier!

Liefs, Véronique

Quiche met witlof en blauwe kaas
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Deze quiche met witlof en blauwe kaas bevat ontzettend veel smaken voor dé
perfecte hartige taart. Kan gemaakt worden met of zonder spekjes.

Dit recept Quiche met witlof en blauwe kaas kun je vinden via ohmydish.nl.

Pasta primavera

Een pasta primavera is een klassieke pasta, een perfecte lichte maaltijd in de
lente en zomer. Deze simpele pasta staat binnen 20 minuten op tafel.

Dit recept Pasta primavera kun je vinden via ohmydish.nl.
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Confit de canard

Confit de canard is een specialiteit uit Zuidwest Frankrijk, deze eendenbouten
zijn klaar binnen 2,5 uur en worden bereid in de oven.

Dit recept Confit de canard kun je vinden via ohmydish.nl.

Kip kerrie met rijst
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Kip kerrie met rijst is een klassieker die binnen een half uur op tafel staat.
Makkelijk, smaakvol en snel klaar. Perfect voor een doordeweekse drukke dag.

Dit recept Kip kerrie met rijst kun je vinden via ohmydish.nl.
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