
Menu
Voorgerecht

Zalmrolletjes met toast
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dinnerfortwo

Hoofdgerecht
Quiche met broccoli, brie en cashewnoten en salade

Nagerecht
Aardbeien tiramisu

Kook samen een heerlijk 3 gangen menu
en geniet van                                  The Story of Us.



Quiche bodem maken
Nagerecht maken
Quiche verder bereiden en in de oven zetten
Stokbrood afbakken
Zalmrolletjes maken
Eet smakelijk!

Stokbrood
Roomboter
100 gram gerookte zalm
Kruidenkaas
Komkommer

200 g tarwebloem
1 tl zout
100 g ongezouten roomboter (koud)
1 middelgroot ei
1 el koud water

Wanneer was de laatste keer dat jullie SAMEN in de keuken hebben staan kokerellen?

Kies deze week een avond uit om eens heerlijk samen te koken. Als je nog jonge kinderen hebt, laat die dan  vroeg 
eten en doe ze extra vroeg in bed. Maak voor oudere kinderen beneden 'verboden terrein' ;-).

Aan de hand van het boekje The Story of Us dagen we je uit je liefdesverhaal te schrijven.
Dit gebeurt aan de hand van drie relatiesumbolen, te weten: Een liedje, een foto en een object.
Wat maakt jullie relatie uniek? Welk verhaal hebben jullie te schrijven?
Je kunt het boekje HIER vinden.

Volgorde van maken.

Voorgerecht - Zalmrolletjes met toast
Ingrediënten.

Snij het stokbrood in dunne plakjes en smeer er roomboter op. Leg de stokbroodjes in een voor verwarmde oven 
op 180 graden. Als ze bruin en knapperig zijn, zijn de stokbroodjes klaar.
Maak dunne plakjes van de komkommer. Dit doe je door met de kaasschaaf in de lengte richting de komkommer 
te snijden. Zo krijg je mooie lange dunne komkommer plakken. Leg op de gehele komkommer stukjes zalm. 
Smeer op de zalm kruidenkaas en rol daarna op. Steek met een prikker in het rolletje, dan blijft het mooi opgerold. 
Maak voor ieder 2 a 3 rolletjes. Serveer met het stokbrood.

Hoofdgerecht - Quiche met broccoli, brie en cashewnoten en salade
Ingrediënten bodem.

Bereiding
Zeef de bloem en het zout boven een kom. Snijd de boter in stukjes en voeg toe. Mix de boter door de bloem tot
een kruimelig deeg. Laat de mixer draaien en voeg het ei en het water toe. Laat draaien tot een samenhangend 
deeg ontstaat. Voeg indien nodig nog nogmaals dezelfde hoeveelheid water toe.
Haal het deeg uit de kom en kneed kort met je handen tot een bal. Kneed zo kort mogelijk; door de warmte van je 
handen kan de boter smelten en wordt de bodem minder knapperig. Wikkel het deeg in vershoudfolie en laat 30 
min. in de koelkast rusten.

Leg het deeg op een met bloem bestoven werkblad. Bestuif de deegroller met bloem en rol het deeg uit tot een 
ronde lap. Vet de vorm (ø 24 cm) in met boter. Bekleed het bakblik met het deeg. Prik met een vork gaatjes in de 
bodem zodat de bodem zo min mogelijk rijst. De quichebodem is nu klaar voor verdere bereiding.

 
Maak op spotify een playlist met de liedjes waar jullie samen herinneringen aan hebben .

Tip.



 

1 stonk broccoli
roombrie
cashewnoten 
5 eieren
150 ml slagroom 
Peper en zout

Gemengde sla
½ Komkommer
½ bakje Cherry tomaten
1 Appel
Feta blokjes
1 theelepel mosterd
1 theelepel Honing
Scheutje azijn
Scheutje olijfolie

100 ml slagroom
100 gram mascarpone
1 pak lange vingers
100 gram diepvries aardbeien
20 gram suiker
1 zakje vanille suiker (7 gram)
Stukje pure chocolade

Ingrediënten quiche.

Bereiding
Verwarm de oven op 180 °C. 
Snijd de broccoli in roosjes en schil de stam en in snijden stukjes. Kook de broccoli een paar minuten tot het 
beetgaar is. Snij de brie in plakken.
Verdeel de brie over de quichebodem. Laat de broccoli een beetje afkoelen en verdeel over de brie. 
Klop de eieren los met de slagroom, voeg naar smaak peper en zout toe. Schenk het mengsel over de broccoli. 
Strooi de cashewnoten over de quiche. Bak de quiche ca. 45 min. in de voorverwarmde oven.

Ingrediënten salade.

Bereiding
Doe de sla in een mooi schaal. Snij de helft van de komkommer in 4e en snij deze kwarten in dunne plakjes. 
Halveer de cherry tomaatjes, schil de appel en snij in kleine stukjes. Leg de komkommer, cherry tomaatjes en 
appel op de sla. Verdeel de feta over de salade heen.
Maak de dressing van mosterd, honing, azijn en olijfolie. Druppel deze over de salade.

Nagerecht  Aardbeien tiramisu 
Ingrediënten

Bereiding
Verwarm de bevroren aardbeien in een pannetje op het vuur. Als ze ontdooit zijn kun je ze met de staafmixer tot 
een puree mixen. Zet de aardbeien puree weer op een laag vuurtje en voeg 10 gram suiker toe. Laat zachtjes 
opwarmen tot de suiker is opgelost. Haal de aardbeiensaus van het vuur en  giet over in een schaaltje . Zet dit 
apart om af te koelen. Het afkoelen gaat sneller als je het schaaltje in koud water zet.

Klop de slagroom met de vanille suiker lobbig. Klop in een andere kom de mascarpone los met 10 gram suiker. 
Voeg de mascarpone bij de slagroom. Mix kort door elkaar.
Pak twee glaasjes en breek de lange vingers in stukjes zodat ze in het glaasje passen. Schenk wat aardbeiensaus 
over de lange vingers. Daarna een laagje mascarpone. Ga zo door met laagjes maken tot je glaasje vol is. Eindig 
met een laagje mascarpone. Rasp boven de glaasjes een stukje pure chocolade. Zet de glaasjes in de koelkast 
om verder op te stijven.
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