
 

 

Bereidingswijze: 

 

 

  

 

 

Broodjes en boter 
 
Haal de boter uit de koelkast 

tijdens het tafeldekken. 

 

De broodjes 3 à 4 minuten in 

de oven op 180 graden. 

HOOFD GERECHTEN WARM 

 
Zeevis schotel, Quiche & Kalfsentrecôte 

>Haalt u de deksel van het bakje af!! Deze kan NIET 

in de oven!!  

>Zorg dat uw oven voorverwarmd is op 180 graden! 

 

Plaats het bakje in het midden van de oven en laat 

het gerecht ongeveer 10 minuten verwarmen. 

 

Als het vlees van het vis mooi wit en stevig is, is 

het gaar. Indien iets glazig dan nog 3-4 minuten 

extra in de oven zetten. 
 

Ragout van hert, kalfssukade & rookworst / buikspek 

zijn al gaar. U kunt een pan met water op het vuur 

zetten, zodra het water kookt, het vuur iets 

zachter zetten. De zakjes met vlees (gesloten!!!) 

erin leggen en opwarmen, ongeveer 10 minuutjes. 

Of het gerecht opwarmen in de magnetron! 

 

Bijgerechten 

Alle garnituur welke apart verpakt zijn kunnen 

gelijk met het hoofdgerecht in de oven/magnetron 

geschoven worden. 

LET OP: plastic bakjes mogen niet in de oven en de 

aluminium bakjes mogen niet in de magnetron! 

 

- Aardappelpuree en sauzen kunt u in een pannetje 

op laag vuur verwarmen, blijf goed roeren! 

- Risotto in een pannetje met een heel klein beetje 

water toevoegen en het klontje boter, op een laag 

vuur blijven roeren! 

Soepjes 
- Giet de soep in een 

pannetje, breng op laag vuur 

aan de kook. Blijf roeren 

tussendoor ;)! 

- Als het kookt, vuur laag 

zetten, de garnituur 

toevoegen en 3 minuten zacht 

laten pruttelen. 

- U kunt het ook in de 

magnetron verwarmen 

INGREDIËNTEN LIJST: 

SOEPEN 

 SPICY POMPOENSOEP 

o Geroosterde pompoenpitten 

/ bosui salade en gamba’s 

 KREEFTENSOEP 

o Rivierkreeftstaartjes 

 OSSENSTAARTSOEP 

o Groenten 

VOORGERECHTEN 

 VITELLO TONNATO 

o Tonijnmayonaise   

 AUGUSTA’S VIS  

o Kimchi 

o Crème fraîche  

o Cocktailsaus  

 HERTENHAM 

o Egmonder geitenkaas 

o Aceto vinaigrette 

o Vijgencompôte 

 BURRATA 

o Salade  

o Pesto 

HOOFDGERECHTEN 

 QUICHE 

o Parmezaansaus  

 ZEEVIS SCHOTEL 

o Saffraansaus 

 RAGOUT VAN HERT 

o Aardappel-pastinaak puree  

o Stoofpeertje 

o Spruitjes  

o Veenbessen compôte  

 KALFSSUKADE 

o Rode kool  

o Aardappel puree 

 KALFSENTRECÔTE 

o Gorgonzola / witlof / peer 

o Zoete aardappel 

 ZUURKOOLSTAMPPOT 

o Rookworst / buikspek 

o Mosterdjus 

 

DESSERTS 

 PANNA COTTA 

o Rood fruit  

 TIRAMISU 

 CHOCOLADE MOUSSE 

o Sinaasappel compôte  

VOORGERECHTEN KOUD en DESSERTS 

 
Haal de producten uit de verpakking, leg op een bord. 

Drapeer de garnituur er omheen of erover naar eigen inzicht! 

U bent Augusta’s thuis chef, dus u bepaalt. 

Alles is goed! 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Eventueel een beetje peper en zout naar eigen smaak toevoegen 

mag altijd natuurlijk! Maarrrr proef het altijd eerst zonder toevoegingen! 

Zout kan er in maar nooit meer uit... :( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wij willen u bedanken voor uw bestelling,  

onze Augusta's thuis gerechten zijn door onze keukenbrigade 

met liefde bereid. 

Wij hopen dat u ervan geniet! 

 

Graag tot snel! 

Team 

 

              

Volg ons ook via:       

        
 

Wij vinden het 

leuk om foto's te 

ontvangen van 

gerechten, de 

gedekte tafels of 

van de Augusta 

thuis-chefs!! 

 

 

 

Pak uw mooi(st)e 

servies uit de kast 

en dek de tafel. 

Wijnglas ook, al 

drinkt u geen wijn 

het staat gezellig. 

Er kan ook water of 

een frisje in.  

Maak het zo 

feestelijk 

mogelijk! 

 

Een gezellig muziekje aan!? 

Onze suggestie op Spotify 

 
• Augusta 

Rustige pop 

• Augusta nostalgie 

Oude klassiekers 

• Augusta soul 

Spreekt voor zich, lekker zwoel 

• Augusta Summer 

Beetje Latin, lounge en reggae 

• Augusta cafemix 

Leuk om te dansen tijdens het 

opdekken of koken 

• Augusta Xmas 

Voor als je alvast op de zaak 

vooruit wilt lopen ;) Het zijn 

tenslotte gekke tijden!! 

 

ZET ONZE KAARS 

IN EEN KANDELAAR 

haal het lint + 

briefje eraf ivm 

brandgevaar :) 

Heeft u geen 

kandelaar? Pak 

een koffiekopje 

of glas oid, vul 

met ongekookte 

rijst, macaroni, 

koffiebonen oid 

en zet de kaars 

erin! 

 


