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

Hallo kookliefhebbers,
Het warme weer blijft nog even aanhouden, ben je
op zoek naar heerlijke barbecue
recepten, knapperige salades of zelfgemaakt ijs?
Doe dan inspiratie op via onze website.

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

Klassieke coleslaw
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Een klassieke coleslaw is gemaakt met weinig ingrediënten en is snel klaar.
Deze frisse salade is heerlijk als bijgerecht bij de barbecue of als lunch.

Dit recept Klassieke coleslaw kun je vinden via ohmydish.nl.

Panpizza

Beleg deze heerlijke panpizza met je favoriete ingrediënten. Dit recept voor een
panpizza is klaar in 35 minuten, recept voor 2 personen.

Dit recept Panpizza kun je vinden via ohmydish.nl.
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Artisjok met kip en aardappeltjes uit de oven

Deze artisjok met kip en aardappeltjes uit de oven kunnen ook gegaard worden
in de braadpan. Een makkelijk, heerlijk zomers eenpansgerecht.

Dit recept Artisjok met kip en aardappeltjes uit de oven kun je vinden via
ohmydish.nl.

Eiercurry
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Deze eiercurry is gemaakt met een makkelijke zelfgemaakte currypasta. Een
vegetarische curry boordevol pit en kruiden en is klaar binnen een half uur.

Dit recept Eiercurry kun je vinden via ohmydish.nl.
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