
INHOUD BOKS
KOKS KERST BOKS
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DIVERSE BROODSOORTEN
RUCOLABOTER
RODE PORTBOTER
GEROOKTE KNOFLOOKBOTER

GEPOFTE KNOFLOOK-BLOEMKOOLSOEP
GROENE GROENTEN
KRUIM VAN BLOEMKOOL EN AMANDEL
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VOORGERECHTEN

ZOETE AARDAPPEL
GRANAATAPPELPITJES
CRÈME FRAICHE

RACK VAN SPEENVARKEN   met mosterdpuree

JUS VAN RODE PORT
LANDCRESS

AARDAPPELCHURROS

GEVOGELTE ROLLADE
GEBAKKEN KALKOENSPEK

GEPOFT APPELTJE  met preiselbeerencompote 

SALADE VAN WILDE TOMATEN

KABELJAUW IN BLADERDEEG
KREEFTENSAUS

GEROOSTERDE SPRUITJES
PARMAHAM
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met gebakken paddenstoel,
spinazie in romige tijmsaus

met ricotta en
balsamico

PANNACOTTA
SPECULAASKRUIM

ETON MESS
TARTELETTE  met pure chocoladeganache en rood fruit

van gember en stroopwafellikeur
(de likeur komt in een apart pipetje mee)13

13.1
14
15

met merengue, frambozen, bramen 
en vanilleroom

HOOFDGERECHTEN

NAGERECHTEN

Met een crème van pompoencurry,
gebakken oesterzwam.GEBAKKEN COQUILLE 

SPEKKRUIM

STEAK TARTAAR 
INGELEGDE MOSTERDZAADJES
CRÈME VAN EIDOOIER
TUINKERS
HOLLANDAISE MAYONAISE

Let op! De foto is een voorbeeld
van een boks van 3 personen.



BEREIDINGSWIJZE
KOKS KERST BOKS

• Verwarm de oven voor op 150°C
• Zet deze de bakjes 5 + 7 + 11 (zonder folie) & de bakjes 6 + 8 + 9 + 12 (met folie) 12 minuten in de 

voorverwarmde oven (indien gerechten nog niet warm genoeg zijn, nog wat langer in de oven laten)
• Schep bakje 10 in een schaaltje
• Verwarm toppings 6.1 + 11.1 in een pannetje
• Indien warm, schep de bakjes uit de oven over in mooie kommetjes of op bordjes
• Schenk topping 6.1 over gerecht 6 (of doe deze in een apart schenkkannetje) en tot slot garneren 

met topping 6.2
• Schenk topping 11.1 in een apart schenkkannetje, zodat het bladerdeeg van gerecht 11 krokant blijft
• Garneer gerecht 8 af met topping 8.1.
• Garneer gerecht 12 met topping 12.1
• Zet de gerechtjes op tafel en geniet van de hoofdgerechtjes

• Zet de bakjes van 14 op een schaal
• Leg hier nagerechtjes 15 bij
• Maak hoopjes van topping 13.1
• Leg nagerechtjes 13 voorzichtig op deze hoopjes door het bakje om te schudden (wanneer hij niet los komt 

helpt het om het bakje 2 seconden in een glas met heet water te dippen. Let op dat er geen water in de 
pannacotta komt)

• Druk een pipetje met de stroopwafellikeur in de pannacotta
• Zet de schaal op tafel en geniet van het nagerecht

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

NAGERECHTEN

Check onze Kerst playlist op spotify!
SCAN DE QR=CODE

wij wensen u fijne feestdagen en smakelijk eten,

TEAM KOKS

• Verwarm de oven voor op 150°C
• Zet bakje 3 (met folie) 12 minuten in de voorverwarmde oven
• Leg de broodjes, uit bakje 1, hier los bij
• Verwarm 2 in een pannetje
• Leeg de bakjes met 4 op een schaal, door deze op zijn kop op te zetten en er lichtjes op te tikken.
• Gebruik een koffielepeltje om gerecht 4 te garneren met de toppings 4.1 + 4.2 + 4.3 

Strooi er tot slot topping 4.4 over heen
• Haal bakjes 1 + 3 uit de oven
• Schep 1.1 - 1.2 - 1.3 op een bord of plank bij gerecht 1
• Schenk 2 in kleine glaasjes en garneer af met de toppings 2.1 - 2.2
• Haal de folie van bakje 3, schep het gerechtje in een kommetje en garneer af met topping 3.1
• Serveer en presenteer alle voorgerechtjes tegelijkertijd. Smakelijk!


