
workshop
BROOD, LUNCH, 
SANDWICH & MORE
 PASTRIDOR



recept 1 

recept 2 

Pastridor – 7.00 uur Ontbijt
Steeds meer en steeds vaker wordt het ontbijt buiten de deur gegeten. 
Geur, licht en impuls verleiding zijn hier bepalend in.

Workshop Pastridor – Koffie-moment
Koffie is een relax momentje waar genieten met een verhaal thuis hoort.

Benodigdheden: 
• 41215274 mini Danish selection
• Maple pecan + single origin coffee
• Vanillekroon + latte macchiato
• Kaneelswirl + cappuccino
• Appelbroodje + flavor tea
• Frambozenkroon + espresso

Proeverij: 
• 1 espresso shot met frambozenkroon 
• 1 flavourtea met appelbroodjes 
Flavour tea:
• 100 gr Kristalsuiker 
• 100 gr Mint 
• Getrokken groene thee
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Onze eetcultuur is 
constant in beweging. 
De jongere generaties 
nuttigen iedere 1,5 tot 
2 uur iets. Wat zijn de 
achterliggende behoeftes 
en wensen van deze 
groeiende groep. Proef, 
ruik en beleef het mee. 

FOOD around the clock 

• 41232390 Premium croissant 
 Kaneelsuiker, Roomboter, Bakblik 
• 41215620 Premium meergranen croissant
 Hummus, Rucola, Tomaat, Avocado, Zwart sesamzaad 
•  41255120 Focaccia met kruiden  

Breakfast bun, Eisalade , Tomaatsalsa, Bladspinazie,  
Gefermenteerde groenten, Artisjok, Paprika 

Kaneel cupcake croissant 
Benodigdheden: 
• 3 gr Kaneelpoeder 
• 5 gr Suiker 
• 2 gr Roomboter 
• 41232390 Premium croissant 

Tips van Monique:

•  Zet de oven 40 graden hoger als dat er op de 
verpakking staat. Laat het brood ontdooien en 
bak het het volgens de aangegeven tijd op de 
verpakking. 

•  8 minuten baktijd = ook 8 minuten het brood 
laten afkoelen voordat je ermee aan de slag 
gaat

•  Voor croissants, of alles wat even groot of kleiner 
is als je vuist kan je meteen in de oven schuiven 
zonder te ontdooien. Laat het daarna ook weer 
dezelfde tijd rusten. Zet ook hier de oven 40 
graden hoger als dat er op de verpakking staat.

Wist je dat Lantmannen Pastridor samenwerkt 
met 20.000 boeren welke samen voor alle mooie 
granen werken voor het brood

Leuke en lekkere combinaties:
• Maple pecan met serranoham
•  Frambozenkroon  

met paté en cress
• Vanillekroon met zoet-zure ui

Notities:

Notities:

Bereidingswijze:
• Snijdt de licht ontdooide croissant in 6 stukken
• Meng deze met de kaneel en suiker 
• Vet het bakblik in met roomboter
• Bak de croissant 21 minuten op 165 graden gaar
• Gelijk uit het blik lossen

Bereidingswijze:
• Doe de suiker en mint in blender en draai samen fijn
• Maak de rand van het theeglas vochtig
• Bedek de rand met de smaaksuiker 
• Schenk de thee in een glas en serveer met het appelbroodje



recept 3 recept 5 

Workshop Pastridor – 11.00 uur Snack
Met een latere lunchtijd komt om 11 uur de eerste trek opzetten.
Klein en gepersonaliseerd, schuldenvrij genieten.

Benodigdheden: 
• 41204990 Old Amsterdam swirl  • 20 gr Rucola • 5 gr Pesto
• 10 gr Prosciutto di crudo • Tomaat

Bereidingswijze:
• Bak de swirl 15 minuten op 170 graden • Snijdt deze door  
• Bestrijk met pesto • Beleg met rucola en prosciutto di crudo

Extra opties:
•  Rol de swirl plat tussen 2 bakpapiertjes, smeer hierop wat crème fraiche, en 

beleg de swirl met rode ui, gerookte zalm en wat cress.
•  Gebruik de swirl als hamburgerbroodje.
•  Sprenkel wat salami over de bovenkant van de swirl voordat je deze in de 

oven doet.

recept 6recept 4 

Workshop Pastridor – 13.00 uur Lunch
Scrocchiarella rustica …the Italian flatbread 

Scrocchiarella Friarielli
Benodigdheden: 
• 41208930 Scrocchiarella rustica
• 10 gr Crème fraîche of knoflook mayonaise
• 1 gr Rode peper 
• 60 gr Spianata romana
• 10 gr Friarielli

Bereidingswijze:
•  Bestrijk de scrocchiarella met olijfolie en bak  

deze 4/5 minuten op 200 graden 
• Na bakken afwerken met de crème fraîche 
• Beleggen met friarielli en spiniata romana
• Afwerken met de gehakte rode pepertjes 
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Workshop Pastridor – 13.00 uur Lunch
Broodjes per centimeter…
…een eigen invulling van pick en mix van 2 tot 15 cm 
…met als creatieve twist het broodje kroket van 2 cm

We gaan deze proeverij  voor u invullen met een aantal klassieke twist broodjes 
1. Filet americain met truffelmayo
2. Carpacccio rendang style
3. Warme gerookte zalm met aardappel en ei

Rendang zalm of rundercarpaccio 
Benodigdheden 
scrocchiarella gorgonzola:
• 41209940 Rustiek stokbrood fitness
• 60 gr Carpaccio 
• 5 gr Rendang jus 
• 2 gr Bosui 
• 5 gr Gehakte pecannoten 
• 2 gr Geroosterde kokos
• Crème brûlée brander 
 • Zalm

Bereidingswijze:
•  Bak de fitness baguette 8 minuten 

op 185 graden
• Strijk de carpaccio in met olie 
•  Brandt deze met een crème brûlée 

brander 
• Bestrijk met de rendang 
•  Garneer met de bosui, kokos en 

gehakte noten

Workshop Pastridor – 18.00 uur Snack
Samen eten en delen is een onderdeel van onze eetcultuur met die ene 
vriend die altijd te laat komt. En met een grotere bon voor de keuken, is 
het tijd voor een vervanging van het mandje brood en boter. 

Crispy thin bread
Benodigdheden: 
• 41315139 Viking thin bread 
• 100 gr hummus 
• 20 gr Geroosterde wortel
• 20 gr Gepofte knolselderij
• 20 gr Geroosterde venkel
• 2 gr gerookt zout 

Bereidingswijze:
•  Bak het thin bread tussen 2 matjes
  krokant 
• Bestrijk met hummus 
•  Beleg met de geroosterde groenten
• Nazouten met gerookt zout 

Healty thin bread:
Bak het Viking thin bread tussen 2 matjes krokant
besmeer deze met yoghurt, en maak het broodje af met gepofte 
paprika, tomaat, appel, gerookte kip, pesto, chiazaad en cress.

Notities:Notities:

Notities: Notities:
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Workshop Pastridor – 19.00 uur 
Burgers en meer... 
Spanish style brioche bun
Benodigdheden: 
• 41203796 Brioche hamburger bun 
• 10 gr chorizo
• 60 gr kipfilet
• 10 gr Knoflooksaus 
• 20 gr friet chips 
• 10 gr sla 
• 10 gr gepofte paprika
• Ui
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Bereidingswijze:
• Toast de bun aan de binnenzijde 
• Bestrijk met de knoflooksaus 
• Grill de kipfilet en trancheer deze.
• Beleg de kip filet met de chorizo
• Beleg het broodje met sla en gepofte 
 paprika 
• Werk af met de kip en de friet chips 

Workshop Pastridor – 15.00 uur Snack
Met het uitzicht op laat eten door overwork, file en sporten wordt  
de 15/16 uur snack steeds sterker.

Tapas to go  
Benodigdheden: 
• 12300000 Sandwich baguette 
• Pesto • Tomaat salsa
• Truffelmayonaise 
• Seranno ham 
• Parmezaanse kaas 

Thin tosti 
Benodigdheden:
• 25370001 Alpenbrood 
• 20 gr Jonge kaas 
• 20 gr Beenham / pastrami
• 2 gr Gehakte bladselderij 
• 1 gr Gekneusde kummel 
• 20 gr Gezouten yoghurt 

Bereidingswijze:
•  Snijdt het ongebakken alpenbrood in plakjes 

van 3 mm
• Beleg met kaas 
• Maak op smaak met seldrerij en kummel
• Beleg met de beenham en sluit met 2e sneetje
• Bak deze in 4 minuten krokant 
• Serveer met gezouten yoghurt 

Notities:

Notities:

Notities:

Spring roll sliders 
Benodigdheden: 
• 41315246 mini prestige assortiment
• Gegaarde kip  • Soja mayonnaise 
• Julliene knapperge groenten
• Linten rettich of asperge 
• Kewpie mayonaise 

Prestige pinchos
Benodigdheden: 
• 41315246 Assortiment prestige 
• Yama yakitori
• Chipsuitjes 
• Bosui
• Pepers
• Sojasaus
• Knoflooksaus   

Midnight sliders 
Benodigdheden: 
• 41203652 Mini hamburger bun sesam
• Kebab
• Sla
• Tuinkers
• Gezouten yoghurt 
• Komkommer
• Rode ui 

Petit prestige pinchos
Benodigdheden: 
• 41315246 Assortiment prestige  
• 1 st Yama yakitori 
• 2gr Chipsuitjes 
• 2 gr Bosui
• 0,1 gr Witte peper
• 0,1 gr Knoflook granulaat  

Bereidingswijze:
•  Marineer de yakitori met exra 

knoflook en peper 
•  Prik het broodjes op het stokje en 

bak samen 4 minuten in oven
• Bestrooi met chips en bos ui 

Workshop Pastridor – 
Borreltijd en after 
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