DE RECHTBANK PRESENTEERT:

THUIS UIT ETEN
MET DE
RECHTBANK
Geniet nu van een heerlijk diner van de Rechtbank
bij jou thuis!
Wij hebben het meeste werk al voor je gedaan, je
hoeft het alleen thuis af te maken door de
instructies te volgen.
Dan kan je in deze lastige
tijden toch nog een beetje uit eten.

Hopelijk tot snel!
Team De Rechtbank

TRUFFELRISOTTO
1.
Verwarm de risotto met de truffelsaus op laag vuur
2.
Roer de vecchia romagna en een gedeelte van de
Parmezaanse kaas er door heen
3.
Leg de risotto op een warm bord en garneer af met
de
rucola en de rest van de Parmezaanse kaas
4.
Maak eventueel af met peper uit de pepermolen

VEGA JUSTITIA
BOX
1.
Verwarm de oven voor op 200 graden
2.
Bak het naanbrood voor ongeveer 3 à 4 minuten in
de oven.
3.
Bak de groenten & rijst in een pan.
4.
Voeg de curry toe bij de groenten en verwarm dit.
5.
Serveer de curry op een bord met het naanbrood,
voeg als laatste de yoghurt dip toe

LET'S MEAT AGAIN
BOX
1.
Verwarm de oven voor op 180 graden
2.
Leg het aluminium bakje met de parelhoen
rouleau, aardappels & ratatouille voor 20 minuten
in de oven.
3.
Serveer dit uit op een verwarmd bord

SEA U IN COURT
BOX
1.
Verwarm de oven voor op 180 graden.
2.
Doe de dorade filet voor 5 à 7 minuten in de oven.
3.
Verwarm een wok pan op het vuur met een scheut
olie.
4.
Bak in de wok pan de voorgegaarde wilde rijst &
wok groenten.
5.
Voeg bij de rijst en groenten de kokos kerrie saus.
6.
Serveer dit uit op een bord.

ROSEVAL
AARDAPPELEN
1.
Verwarm de over voor op 180 graden
2.
Plaats het bakje met aardappelen in de oven voor
15 minuten
3.
Haal de aardappelen uit de oven en leg ze in een
warm schaaltje om te serveren

BROOD MET DIPS
1.
Verwarm de over voor op 180 graden
2.
Bak het brood 5 tot 6 minuten af in de oven
3.
Haal het brood uit de oven en serveer deze met de
dips

BEDANKT!
We zijn heel erg blij dat we op deze manier onze
gasten toch nog blij kunnen maken met onze
gerechten.
Hopelijk hebben we jou ook heel erg blij gemaakt!
Laat het ons weten via Instagram en Facebook!

Hopelijk tot snel!
Team De Rechtbank

