
Happy Valentine’s day
Wat leuk dat u voor onze Valentijnsbox heeft gekozen.

Wij hopen dat u geniet van dit menu en wij op deze manier een stukje van Le Barrage bij u thuis kunnen brengen. 
Op de achterkant staat de bereidingswijze. Verwarm de oven goed voor en begin met het brood af te bakken.

Wij wensen u veel plezier met de bereiding en natuurlijk...

Eet smakelijk
namens Team Le Barrage!
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Bereidingswijze 

Voorgerechten (om samen te delen)

R Rustiek landbrood
Geserveerd met olijfolie, roomboter en pittige tonijn tapenade
• Het brood 15 min op 220 graden in de oven 
• Serveer met de bijbehorende bakjes R

2  Coquille      
Gemarineerde coquille met shiso olie, red meat radish en koriander
• Garneer de coquille met de bijbehorende bakjes 2

3  Tonijn
Met ponzu, wakame, soja, bosui en wasabi mayonaise
• Garneer de tonijn met de bijbehorende bakjes 3

4  Yakitori
Met mirin, sesam en bieslook
• Verwarm de yakitori in het bakje zonder plastic voor 1 minuten in de 

magnetron op 750 watt 4  Of 4 minuten in de oven op 190 °C
• Garneer met het bijbehorende bakje 4

Hoofdgerecht (om samen te delen)

5 Runderhaas
Met truffelmousseline, asperges en vleesjus
• De runderhaas in een open bakje zonder plastic 15 min op 190 

graden in de oven 
• Plaats na 5 min de truffelmousseline 5  en de asperges 5  in de 

oven voor de laatste 10 min in een open bakje zonder plastic
• Verwarm het zakje jus 5  8 min in kokend water met het vuur uit.

Dessert (om samen te delen)

6 Guilty Pleasure
Aardbeien bavarois met vanille mousse

1 Pornstar Martini  
 Vanille Vodka, passievrucht puree, eiwit en vanille siroop 
 Shake het flesje, schenk de inhoud in een glas, voeg de  
 passievrucht toe 1  


