
  



 

Kerst  

Hierbij enkele tips om uw gerechten te serveren en/ of te verwarmen 

 

Voorgerechten 

Presenteer het voorgerecht op een bord of schaal zoals u wenst, wij adviseren de gerechtjes eerst  

op het bord te dresseren en dan een minuut of 10 op temperatuur te laten komen. 

 

Soepen 

Verwarmen bij voorkeur al roerend in een pannetje op de warmtebron.  

In de magnetron verwarmt u de soep op 800 watt ca. 3 minuten 

Graag even checken of de soep voldoende warm is. Wij adviseren de kastanje-aardappelsoep niet door te koken. 

 

Hoofdgerechten 

Alle ingrediënten op kamer temperatuur laten komen alvorens te verwarmen!  

Tevens de oven voorverwarmen op 110 graden Celsius alvorens de gerechten in de oven te verwarmen. 

 Verwarm de hoofdcomponenten in de oven met folie ca. 30 minuten op 110 graden Celsius.  

Verwarm de saus apart in de magnetron. Dit kunt u op het laatst doen wanneer de overige componenten warm zijn.  

Verwarm de groenten garnituren in de oven met folie gedurende 20 minuten op 110 graden Celsius 

Verwarm de aardappelgratin zonder folie gedurende 20 minuten op 110 graden Celsius 

U kunt alle gerechten ook in de magnetron verwarmen gedurende 3 a 4 minuten op 800 Watt ingesteld.  

De saus ook op het laatst en apart verwarmen. 

 

Dessert 

 

De desserts vanuit de koelkast op uw bord dresseren en ca. 10 minuten op temperatuur laten komen.  

De crèpes kunt u verwarmen in de oven gedurende ca. 10 minuten op 110 graden Celsius met folie op het bakje.  

De saus kunt u of in een pannetje verwarmen of in de magnetron. De flensjes op een warm bord presenteren en de saus 

erover dresseren. (Tip: u kunt er een heerlijke bol ijs bij serveren als u deze in huis heeft) 

Het Kerstmenu in de koelkast (min 6 graden Celsius) bewaren 

 

 

Wij wensen u hele fijne Kerstdagen en alvast een goede Jaarwisseling toe! 

 

 

http://www.vgsportzwolle.nl/kerstguirlande/

