
Extra nieuwsbrief met

Kerst inspiratie

Aankomende week is het dan zover; kerst! Een
extra nieuwsbrief boordevol inspiratie, want zo
te zien en horen worden er dit weekend nog
volop kerstmenu's bedacht of aangevuld. 

Tijdens deze dagen mag je me altijd een vraag
stellen, en om je kerst stressvrij te laten
verlopen zette ik al eerder tips op een rij.

Veel kook- bak- en eetplezier en een fijne
ontspannen kerst!

Veel liefs van Marco en Véronique

Voorgerechten

Friszure appel en rode bieten carpaccio (vegetarisch)
Aardpeersoep met scampi's
Bisque de homard
Gebakken rode poon salade
Vitello tonnato
Torentje van knolselderij en geitenkaas (vegetarisch)
Klassieke steak tartaar

https://ohmydish.nl/
https://ohmydish.nl/themas/kerstrecepten/
https://ohmydish.nl/een-stressvrije-kerst/
https://ohmydish.nl/recept/friszure-appel-en-rode-bieten-carpaccio/
https://ohmydish.nl/recept/aardpeersoep-met-scampis/
https://ohmydish.nl/recept/bisque-de-homard-kreeftensoep/
https://ohmydish.nl/recept/gebakken-rode-poon-salade/
https://ohmydish.nl/recept/vitello-tonnato/
https://ohmydish.nl/recept/torentje-van-knolselderij-en-geitenkaas/
https://ohmydish.nl/recept/steak-tartaar/


En nog veel meer voorafjes en hapjes om je diner goed mee te beginnen zijn te
vinden op ohmydish.nl
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Hoofdgerechten

Kabeljauw met tuinbonen en bloemkool
Kalkoenrolletjes met granaatappel en wortel
Klassieke saltimbocca
Kangoeroe biefstuk met stroopsaus
Dorade met verse pasta en zeekraal
Champignon Bourguignon (vegetarisch)
Hertenbiefstuk met roseval aardappel en pompoen
Roodbaars met spinazie en champignons

En nog veel meer hoofdgerechten, pronkstukken en bijgerechten zijn te vinden
op ohmydish.nl
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Nagerechten

Vanille ijs met warme kersen
Zachte chocolademousse
Lychee panna cotta
Bûche de Noël
Zoetzure warme druiven met mini meringues
Kaneelijs met warme appelstukjes
Mont blanc

En nog veel meer desserts, koekjes en gebak zijn te vinden op ohmydish.nl
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Bekijk al onze kerstrecepten
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