
CULINAIR GENIETEN
GEWOON BIJ U THUIS

STARTEN 
Zet de volgende bakjes & zakken 
direct in de diepvries

•   1A
•   1B
•   2A
•   2C
•   3B

STARTEN
De volgende bakjes & zakken 
mag u buiten de koelkast en 
diepvries houden

•   1C
•   1E
•   2B
•   2E
•   3A

STARTEN
Zet de volgende bakjes & 
zakken direct in de koelkast

•   1D
•   2D
•   2F
•   3C

 

Dank voor uw vertrouwen en steun in deze bijzondere tijd. Samen met u gaan wij ervoor 
zorgen dat u culinair kan genieten. Dit keer niet bij ons, maar bij u thuis! U heeft zojuist 

ons thuismenut ontvangen met heerlijke producten. Met behulp van dit stappenplan en 
bereidingswijze  gaan wij ervoor zorgen dat u kunt genieten van heerlijke gerechten. 

Lees snel hieronder  verder hoe u nu zelf een gerecht van restaurant kwaliteit 
bij u op tafel zet!
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Eetsmakelijk!



bereidingswijze
TERRINE VAN FAZANT EN 
CANTHARELLEN
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Benodigde componenten hiervoor zijn:
• 2A – Terrine van fazant en cantharel

• 2B – Bosui
• 2C – Salade mesclun
• 2D – Goma dressing

• 2E – Vene cress
• 2F – Confit van appel en peer

• 2G – Ingelegde rodekool

Benodigdheden die niet zijn inbegrepen:
• Peper en zout

Terrine van fazant en cantharellen 
Hieronder nemen we u mee in een stap voor stap bereiding van uw 

hoofdgerecht, een terrine  van fazant en cantharellen.

Bereidingswijze terrine van fazant en cantharellen

Stap 1: 
Snijd een plak van de terrine en leg 
deze in het midden van het bord.

Stap 4: 
Snijd een cherrytomaatje  of 

zongedroogd tomaatje in kleine 
stukjes en leg ook op de confit.

Stap 2: 
Leg de confit van appel en peer  

rondom de terrine.

Stap 5: 
Maak de mesclun salade aan met 
de Goma dressing en leg rechts 

bovenin van de terrine.

Stap 3: 
Leg een aantal blaadjes vene cress 

en gesneden bosui op de confit.

Stap 6: 
Neem een paar stukjes ingelegde 

rodekool en leg deze rondom 
de terrine.
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Eetsmakelijk!


