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Hallo kookliefhebbers,
Afgelopen dagen liep de planning een beetje in de
soep, of beter gezegd in het water. Vrijdag hadden we
de hele dag geen stroom, gevolgd door een
overstroming vanuit de bergen gisteren. Niet alles in de
moestuin heeft het overleefd, maar na een spannende
dag is ons huis gelukkig droog gebleven en dat is het
belangrijkste!

Kunnen we nu weer over op de orde van de dag; jullie inspireren voor de
kerstdagen! Maar ook tussendoor nog even een paar 'gewone' doordeweekse
maaltijden. Ik blijf jullie vragen omtrent kerstmenu's ook met liefde
beantwoorden, dus blijf ze vooral stellen :-)

Veel kook- en bakplezier!

Liefs, Véronique

Zalmcocktail
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Een heel leuk voorafje om te serveren tijdens de feestdagen. Zó klaar in minder
dan 10 minuten tijd.

Dit recept Zalmcocktail kun je vinden via ohmydish.nl.

Hete bliksem ovenschotel met zuurkool

Een heerlijke hete bliksem ovenschotel met zuurkool is een heerlijke simpele
doordeweekse maaltijd. Salie maakt deze ovenschotel extra lekker.
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Dit recept Hete bliksem ovenschotel met zuurkool kun je vinden via
ohmydish.nl.

Cranberrysaus

Een heerlijke cranberrysaus is een tikkeltje zuur en zoet tegelijk. Door de mooie
rode kleur een feestelijke saus voor de feestdagen.

Dit recept Cranberrysaus kun je vinden via ohmydish.nl.

Pissaladière
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Maak zelf een pissaladière, dit is een typisch provençaalse pizza uit Nice. Met
ansjovis, gekonfijte ui en zwarte olijven.

Dit recept Pissaladière kun je vinden via ohmydish.nl.

Romige paddenstoelen-truffelsoep

Een smaakvolle romige champignon-truffelsoep is feestelijk door de
stervormige croutons, zonder is deze soep ook heerlijk tijdens een herfstdag,

Dit recept Romige paddenstoelen-truffelsoep kun je vinden via ohmydish.nl.
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Bûche de Noël

Deze bûche de Noël is een klassieke Franse cake met ganache in de vorm van
een boomstam. Heerlijk zacht van smaak en perfect als dessert.

Dit recept Bûche de Noël kun je vinden via ohmydish.nl.

Duif met witte wijn-champignonsaus
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Tijdens de feestdagen kun je duif meestal zelfs bij de supermarkt kopen. Maak
er dan eens deze malse duif met witte wijn-champignonsaus mee!

Dit recept Duif met witte wijn-champignonsaus kun je vinden via ohmydish.nl.

Mini quiches met rode kool

Deze mini quiches met rode kool zijn ontzettend leuk om te serveren tijdens
een feestje of als voorafje/hapje tijdens de feestdagen.

Dit recept Mini quiches met rode kool kun je vinden via ohmydish.nl.

Hoe bak je een eendenborst?
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Bak zelf heel gemakkelijk een goed gebakken stuk eendenborst met behulp
van deze uitleg en handige stap voor stap foto's.

Dit recept Hoe bak je een eendenborst? kun je vinden via ohmydish.nl.

Bladerdeeg kerstboom

Een tarte soleil ken je misschien wel, deze bladerdeeg kerstboom is een versie
voor de feestdagen. Met een vulling van o.a. chorizo voor een mooi contrast.

Dit recept Bladerdeeg kerstboom kun je vinden via ohmydish.nl.
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Broodpudding met banaan

Oud brood weggooien is zonde, zeker als je er nog een heerlijke broodpudding
met banaan voor je ontbijt of toetje van kunt maken!

Dit recept Broodpudding met banaan kun je vinden via ohmydish.nl.

Vanille ijs met warme kersen
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Een ontzettend makkelijk toetje dat er feestelijk uitziet. Met maar een paar
ingrediënten en weinig tijd sluit jij je diner in stijl af.

Dit recept Vanille ijs met warme kersen kun je vinden via ohmydish.nl.

Risotto met kip en Chinese kool

Deze risotto met kip en Chinese kool is ontzettend lekker door de toevoeging
van champignons en spekjes. Extra vol van smaak door de kaas.

Dit recept Risotto met kip en Chinese kool kun je vinden via ohmydish.nl.

Varkensrollade met stroopsaus
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Deze varkensrollade met stroopsaus is super mals en heerlijk zacht, kruidig en
licht zoet. Een makkelijk pronkstuk tijdens de feestdagen.

Dit recept Varkensrollade met stroopsaus kun je vinden via ohmydish.nl.

Copyright © 2014 - 2019 Ohmydish, Alle rechten voorbehouden.
Je hebt je ingeschreven voor onze nieuwsbrief via ons food blog op https://ohmydish.nl

Ohmydish
27 route de la riviere basse
Préchac-sur-Adour 32160

France

Add us to your address book

Heb je geen zin meer in deze e-mails?
Pas je voorkeuren aan, of schrijf je direct uit.

https://ohmydish.nl/recept/varkensrollade-met-stroopsaus/
https://ohmydish.nl/recept/varkensrollade-met-stroopsaus/
https://ohmydish.nl/
https://www.facebook.com/ohmydishNL/
http://ohmydish.nl/?bron=nieuwsbrief-social
https://www.instagram.com/ohmydish/
https://ohmydish.us9.list-manage.com/vcard?u=5b1c5c6758f7f6efe4949ad85&id=ac273a4d4a
https://ohmydish.us9.list-manage.com/profile?u=5b1c5c6758f7f6efe4949ad85&id=ac273a4d4a&e=[UNIQID]
https://ohmydish.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=5b1c5c6758f7f6efe4949ad85&id=ac273a4d4a&e=[UNIQID]&c=08a0adb9ca

