
BROCHURE

2019 Hoeveslagerij Mandeldaele

Barbecue-feest-vers vlees-appetizers - ...

van boer tot bord



Ons verhaal....van boer tot bord
 
In 2002 zijn wij van start gegaan met de thuisverkoop van onze eigen runderen.
 
Sinds de eerste dag al omarmen we het duurzame principe van de Korte Keten, het 
volledige beheer van de voedselketen.  
 
Onze ouders hebben een traditioneel gemengd bedrijf. Hun boerderij is helemaal 
afgestemd op onze slagerij. De voeders voor de koeien worden op eigen veld geteeld 
alsook de groenten voor in ons winkeltje.  Voor andere producten kloppen wij aan bij 
collega-landbouwers uit de streek.
 
Tot op vandaag is het een warm verhaal, waarin volhouden en overtuiging de sleutel 
zijn en blijven.
We willen een positief en duurzaam beeld brengen over de landbouw. Daarom 
proberen we zoveel mogelijk transparant te werken, zodat jullie perfect weten waar 
het lekker stukje vlees vandaan komt
 
Vanaf donderdagmiddag staan Celine en Evelyn samen met hun ouders Hubert en 
Carine en zus Delphine  klaar om elke week verse  en kwalitatieve producten in hun 
winkeltje en op de markt aan te bieden Het blijft een leuke uitdaging  om jullie als 
klant te verwennen met (h)eerlijke producten.
 
Wij doen voort…..en hopen jullie te mogen verwelkomen!
Geniet van onze folder en proef terug de smaak van vroeger.
 
 
 Evelyn, Delphine, Celine

Hubert & Carine
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Aperitief classic
Zeewolf quinoa en mangodressing
Yakitori van kip met oosterse salade
Hapje met gedroogde ham, hoorns geitenkaasje en pijnboompitjes
Aardappelmousseline, vanille en gebakken scampi
Mousse van gerookte paling, rode biet en amandel
Bubbel met asperges, waterkers en grijze garnaal
 
Aanvullende appetizers
Tapasplank
 
Tapasspiesjes/humus/haring en dille/gravad lax/olijven/gebakken nobashigarnaal en 
limoen/toast /stukje wrap/ bruchetta volgens seizoen/kaasjes/fijne charcuterie
 
Doos 12 kroketjes
Mix van vis, vlees en kaas
 
Doos 16 ovenhapjes
Pizza chili con carne/ciabatta/fatafolie wok/miniquiche
 
 Doos 6 bordjes carpaccio wit-blauw
 
Schaaltje 6 gegratineerde oesters
 
Schaaltje 6 verse oesters

Appetizers

pp 12.00 € 
excl. pp 2.00 € waarborg

pp 7.00 € 
excl. pp 2.00 € waarborg

per doosje: 10.00 €

per doosje: 15.00 €

per doosje: 12.00 €

per doosje: 15.00 €
 
per doosje: 12.00 €
 

excl. 4.00 € waarborg

excl. 3.00 € waarborg
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Feestformules
Feest 1 
Hapje met gedroogde ham, hoorns geitenkaasje en pijnboompitjes
Aardappelmousseline, vanille en gebakken scampi
Bubbel met asperges, waterkers en grijze garnaal
1/3 wrap 
2 belegde broodjes of 1 ovenkoek met verse groentjes en hamburger
1 dessert
 
Feest 2
Hapje met boerepaté, gelei van appel en peperkoek
Mousse van gerookte paling, rode biet en amandel
Italiaanse salade, pastrami, parmenzaan
Rigatoni met scampi
Geitenkaas, erwt en gedroogde ham bien acquis
Asperges, krieltjes en zalm
2 belegde broodjes of 1 ovenkoek met verse groentjes en hamburger
1 dessert
 

pp 12.50 € 

pp 17.50 € 

Broodjes en meer

Belegde minipistolets
Broodjes belegd met 10 verschillende soorten beleg (vlees-vis-kaas) afgewerkt met 
groentjes en vers fruit
 
Ovenkoek met warme beenham
Ovenkoek, warme beenham in sneden
Verse groentjes (gemengde salade, tomaat, komkommer, wortel)
Sausjes (mamoet, cocktail)
Alles wordt apart meegegeven!
 

per broodje 1.30 € 

per broodje 2.30 € 
Te bestellen vanaf 10 stuks

excl. 3,00 € waarborg per persoon

excl. 3,00 € waarborg per persoon
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Ovenkoek met hamburger
Ovenkoek, hamburger voorgebakken
Verse groentjes (gemengde salade, tomaat, komkommer, wortel)
Sausjes (mamoet, cocktail)
Alles wordt apart meegegeven!
 
Wraps (koud)
Assortiment van 3 soorten wraps (9 stukjes)
(vis-vlees-vegie)
Afgewerkt met vers fruit
 
Fajitas (warm)
Assortiment 3 soorten tortilla's
(varken/kip/rund) 
met verse groentjes en cheddar kaas
 
TIp: Onze wraps en fajitas zijn makkelijk te combineren met onze broodjes

per broodje 2.80 € 
Te bestellen vanaf 10 stuks

per ass. van 3 wraps 15.00 € 

Bits and bites
Kipapero’s (4 stuks) 
Scampi met spek (2 stuks) 
Ballekesbrochetje (3 stuks)
Pumbaworstje
Timonworstje
 

 
Barbecue 

per ass. van 3 fajitas 18.00 € 
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1,50 € /stuk
1,40 €/stuk
1,00 €/stuk
0,80 €/stuk
0,80 €/suk



Grillworst (SPECIALITEIT)
Spekfakkel
Aperitiefspies (kip/ spek/ananas)
Hamburgerspiesje (3 stuks)
Sint-Jakobs vrucht  met ovenspek
Witte pens gevuld met hoevekaas omhuld met ham Bien Acquis
6-rib gemarineerd met notensalade en Parmezaan (vanaf 5 pers.)
 
Barbecuepakketten 
 
Basic pakket 
8 stuks barbecueworst
2 stukken rib
4 varkensbrochettes
4 stukjes kipfilet
4 gemarineerde biefstuk
 
 
Classic pakket                                   
6 stuks barbecueworst
2 stuks witte pens
6 kalkoenbrochettes
6 gemarineerde biefstuk
1 stuk rib
4 stuks gemarineerd spek
 
 
 
 

 Enkel op bestelling! één pakket is voor 6-8 pers. en weegt ong. 3 kg

10,50 €/kg 

11,75 €/kg 

 
Mandeldaele pakket 
1 x Contre filet gekruid (0.750 kg)
1 x varkenshaasje met spek (0.750 kg)
4 chipolata
6 lamskoteletjes
4 stukjes kipfilet
2 witte pensen
 
Kabouter pakket
1 x bbcworst
3 kippevleugeltjes op een stokje
 
Groenten en co. bij de bbc
Salade, tomaat, wortel, rode koolsalade, 
komkommer, boontjes met verse ui, 
broccolisalade, exotische salade, vinaigrette
Koude sausjes, Provençaalse saus, pasta, frietjes 
of aardappelsalade
 

16,50 €/kg 

pp 2,00 €

pp 8,00 €
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11,00 €/kg
0,80 €/stuk
1,30 €/stuk
1,35 €/stuk
2,50 €/stuk
14,00 €/kg
2,75 €/pp
 



 
 
Wit-blauw van de hoeve
Aperitief classic
Verse chateaubriand of contrefilet gekruid (300 gr. pp) 
Gemengde salade, gemarineerde tomaat van het huis, komkommer met dressing, 
salade van rode kool en mango, groentecarpaccio van koolrabi en courgette 
Aardappelbereiding naar keuze
Pepersaus en béarnaisesaus 
 
Lente
Hapje met rundstartaar wit-blauw
Kervelsoep met aspergepunten
Gebakken kalkoenrollade met saus naar keuze, warme groentjes en verse kroketjes 
(6st)
 
Zomer
Hapje met rundstartaar wit-blauw
Millefeuille van gerookte zalm
Gebakken parelhoenfilet, stoofpotje van zomerse groentjes en gebakken krieltjes
 
Happy kids (+geschenkje)
Kaaskroketje met groentjes
Gebakken kipfilet, appelmoes en verse kroketjes
 

pp 27,50 € 
excl. pp 5,00 € waarborg

Menuformules

pp 18,00 € 
excl. pp 3,50 € waarborg

pp 28,50 € 
excl. pp 3,50 € waarborg

pp 6,00 € 
excl. pp 1,00 € waarborg
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Feestbuffet
 
Tomaat met grijze garnaal, limoen en avocado- gepocheerde zalm op vel- gerookte 
zalm- Duroc ham met asperges- zomerse salade met geitenkaas- rosbiefrolletjes 
gevuld- gaspacho van watermeloen- salade met framboos, rode ui en gerookte ham 
Bien Acquis- tataki van rund wit&blauw- huisbereide krabsalade -stukje wrap met kip- 
gebakken nobashigarnaal- gebakken sint-jacobsvrucht met bloemkoolcrème
Aardappelsalade of frietjes (keuze), pistoletje, pasta
Assortiment koud sausjes en groentjes
 
Verkort buffet 
 
 Tomaat gevuld met grijze garnaal-  gerookte zalm-  gepocheerde zalm-  mals 
gebakken rosbief- boerenpaté- kippenboutje- salami-  Ardense ham- Gekookte ham 
met asperges- boerenspek-  pastrami-  bacon Bien Acquis
Aardappelsalade of frietjes, pistoletje en pasta
Assortiment koude sausjes en groentjes
 
Juniorbuffet
 
Tomaat met grijze garnaal- gepocheerde zalm- hespenworst- gekookte ham- salami- 
kippenvleugeltje- eitje
Aardappelsalade of frietjes, brood
 
Breughelbuffet
 
Coppa, bacon, rilette en gedroogde ham van Bien acquis,
Salami en kookham van Duroc d'olives, boerenpaté, hoofdvlees, bloedworst, gekookt 
spek, lookworst, vers gehakt, préparé, pastrami, kippenvleugeltje, hoevekaas. 
Assortiment brood en minipistolets, koude groentjes en sausjes
 

pp 27,50 € 
 

Koude buffeten en schotels

pp 18,50 € 

pp 9,00 € 

pp 15,00 € 

Excl. pp 3,00 € waarborg
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Kaasschotel
 
Waaier aan Belgische, Franse en hoevekazen, feestelijk afgewerkt met vers fruit en 
konfijt (300 gr)
 
Charcuterieschotel
 
Waaier van fijne vleeswaren feestelijk afgewerkt
 
Extra gerookte zalm met gesnipperde ui (100 gr.)
Extra tomaat garnaal
Extra broodassortiment
Extra fruitbrochettes
 
 
 

pp 12.50 € 

pp 11,50 € 

pp 3,20 € 
pp 3,00 €
pp 3,00 €
pp 2,20 €
 
 Gezellig tafelen 

Gourmet klassiek
Worstje, opgevulde champignon met ovenspek, verse pita, hamburgertje, pepersteak, 
cordon bleu, varkensmedaillon Duroc, kalkhoenhaasje, ardeens brochetje met 
mozzarella, kalfvinkje met lookboter
 
Gourmet Mandeldaele
Worstje, hamburgertje, varkensmedaillon Duroc, lamskoteletje, pepersteak XL, 
eendenborstfilet, scampispiesje, zalmbrochetje , kalkoenhaasje, opgevulde champignon 
met ovenspek, kalfsrolletje met pastrami en Parmezaan
 
Teppanyaki
Contrefilet, zalm teriyaki, sint-Jacobsvrucht met kruidenboter, tonijn, gelakt buikspek, 
fingerspies met kip,  lamskoteletje, hamburgertje, witte pens met oud-Brugge kaas en 
Italiaanse ham, kikkerbilletje met look en ajuin, eendenborstfilet, Hoorns geitenkaasje 
met spek
 
 
 

pp 9,25 € 

pp 12,60 € 

pp 16,00 € 
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Excl. pp 2,00 € waarborg

Excl. pp 2,00 € waarborg



Fondue
Runds -, varkens- en kalkoenblokjes: natuur en gemarineerd, assortiment smakelijke 
gehaktballetjes, worstje, spekvogeltje, scampi gemarineerd
 
Happy kids gourmet
Worstje, schnitzel, brochetje, hamburgerspiesje, stukjes grillworst
Waaier van fijne vleeswaren feestelijk afgewerkt
 
Happy kids fondue
Assortiment gehaktballetjes, worstjes, kalkoenblokjes en runderblokjes natuur
 
Cowboysteak
Sappig stukje Wit-Blauw (300gr), 
feestelijke groenteschotel koud, frietjes of bakpatatjes (keuze),2 koude sausjes, 2 
warme sausjes (béarnaise en champignon), stelletje en brandpasta
Extra gekruide steak (250 gr): + 5.50 €/stuk
Extra brandpasta: 3.50 €/l
 

pp 10,50 € 

pp 4,50 € 

pp 15,00 € 

pp 4,00 € 

pp 4,50 € 

Groen-groener-groenst
Feestelijke groentenschotel koud
Gemengde salade, tomaat, wortel, komkommer, 
boontjes met ajuin, broccolisalade, exotische salade, 
rode kool salade, vinaigrette
 
Feestelijke groentenschotel warm
Spekboontje(2st), gewokte asperges met peultjes, 
gestoofde worteltjes, ratatouille met kersttomaatjes 
appeltje uit de oven
 

pp 4,60 €
excl. pp. 0,50 € waarborg

Excl. pp 10,00 € waarborg
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Schatje van patatjes
Verse frietjes
Verse aardappelkroketjes
Aardappelgratin
Aardappelpuree
Bakpatatjes
Aardappelsalade
Pasta Mandeldaele met kaas en hesp (portie 300 gr.)
Pasta groene pesto, mozzarella, tomaat (portie 300 gr.)
Mix van de 3 rauwkostsalades (portie 300gr.)

2,50 €/kg
0,25 €/stuk
pp 2,20 €
pp 2,20 €
pp 2,30 €
pp 2,30 €
pp 5,00 €
pp 5,50 €
pp 4,50 €
 

Sauzen

Warme sauzen
Pepersaus, champignonsaus, vlierbessensaus, béarnaisesaus, 
jagerssaus, Brabantse saus, Fine champagnesaus
 
Koude sauzen
Andalouse, samourai, looksaus, cocktail, tartaar, 
mamoet, béarnaise

per liter 9,50 € 

pp 1,60 € 
0,25 gr. saus per soort
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Voorgerechten koud 
Carpaccio wit-blauw van de hoeve
Tartaar van tonijn met granité van greenstar en limoen
Asperges, gerookte zalm en gemarineerd ei
Pastasalade met hoevekip tandoori
 
Soepen
Tomatenroomsoep op basis van verse runderbouillon
Romige slasoep met broodcroutons:
Witloofsoep met garnaaltjes
Kervelsoep met aspergepunten
Aspergeroomsoep met gerookte forel
Soep van pastinaak met ovenspek
 
Voorgerechten warm
Vispannetje uit de Noordzee
Gebakken scampi’s (5st)-beukzwam- tomaat- tagliatelle:
Vislasagne met kreeftensaus: 
Pasta met zalm
Gewokte spiering Duroc d’olives, kroepoek
Kabeljauw met een krokant korstje, puree
 
 
 
 

pp 9,50 €
pp 11,00 €
pp 12,50 €
pp 10,00 €

4.00 €/liter
3,50 €/liter
4,50 €/liter
4,00 €/liter
5,00 €/liter
4,00 €/liter

pp 9,30 €
pp 10,00 €
pp 10,50 €
pp 10,00 €
pp 9,00 €
pp 11,00 €
 

A la carte

Excl. pp 2,00 € waarborg
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Hoofdgerechten
Varkensfilet archiduc
Eendenborstfilet met ras el hanout en een zoet sausje
Varkenswangetjes op wijze van het huis
Ardeens gebraad met champignonroomsaus
Beenham royale met warme saus naar keuze
Kalkoenrollade natuur met warme saus naar keuze
Kalkoenrollade opgevuld met warme saus naar keuze
Gebakken rosbief met bruine jus
Coq au vin op grootmoeders wijze
Gebakken parelhoenfilet met warme saus naar keuze
Varkenshaasje met kruidenkaas en pastrami
Ossobucco
Lamskroon met persilade van groene kruiden
Rundstong in Madeirasaus
Stoofpotje van kip-champignon-gerookt spek
Bereid stoofvlees  100 % rund
Boeuf bourguignon 100 % rund
Opgevulde eendeborstfilet met appeltjes
Filet van hert met vlierbessensaus (seizoen)

pp 9,30 €
pp 11,30 €
pp 9,00 €
pp 7,30 €
pp 7,25 €
pp 7,50 €
pp 7,70 €
pp 9,30 €
pp 8,90 €
pp 12,00 €
pp 9,30 €
pp 14,00 €
pp 12,65 €
pp  9,00 €
pp 4,80 €
pp 4,80 €
pp 5,10 €
pp 11,25 €
pp 16,75 €
 

Vegetarisch
Gevulde puntpaprika met quinoa
Geitenkaas, appel, witlof, honing
Salade tomaat met mozzarella 
 
Zoet
Hoeve-ijs de ‘Kleine Molsten’ (verschillende smaken)
Dessertbord of buffet met vers fruit 
Koffiebord (ass. mini-gebakjes, koekjes, chocolade, … 4-6 personen)
Breugeldessert (vanillepudding,  crème brulée, paptaart).
Borreglaasjes met assortiment dessert naar keuze:
Dessert van de chef (volgens seizoen)
 

pp 10,00 €
pp 11,00 €
pp 8,50 €
 

8,00 €/liter
pp 8,50 €
28,50 €/bord
pp 4,00 €
1,85 €/stuk
pp 5,50 €
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Eigen gekweekt wit-blauw
Filet pur
Chateaubriand
Rosbief 1ste keus
Côte à l’os
Contrefilet
Rundertournedos
Rundstong
Ossenstaart
Kraaie
Rundercarpaccio…
 
Varkensvlees van Duroc d'Olives
Varkenshaasje natuur
Varkenshaasje met pastrami en 
kruidenkaas
Varkenshaasje met spek en mosterd
Ardeens gebraad
Mosterd gebraad
Carré gebraad
Orloffgebraad
Gelardeerd gebraad....
 
 
 

Kalfsvlees
Mals kalfsgebraad
Kalfsfilet pur
Kalfsblanquette
 
Lamsvlees
Lamskroontje
Lamskoteletjes
 
Kip en Kalkoen
Hoevekip
Kipfilet
kipbillen
Kalkoenrollade
Kalkoenstoofvlees....
 
Panklare gerechten
Gyros
Hamburgers
Schnitzels
Worst
Charcuterie
Salades...
 

Vers vlees
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Large Rundspakket
2 kg biefstuk
2 kg rumsteak
2 kg rundstoofvlees
1 kg hamburger naar keuze
1 kg blinde vink
2 kg rundsgyros
1 kg rundsbrochette
1 kg rosbief
2 kg entre-côte/dunne lende/côte à l’os
0.5 kg americain natuur
0.5 kg soepvlees met been
 
Small Rundspakket
2 kg rumsteak
1 kg biefstuk
1 kg rundsburgers naar keuze
1 kg dunne lende
1 kg rundstoofvlees
 
Smulpakket
1 kg rumsteak
1 kg stoofvlees naar keuze
1 kg varkenschnitzels
1 kg filetkotelet  Duroc
1 kg worst/chipolata/barbecueworst
1 kg kippilons
1 kg rundsgyros
0.75 gr gemengd gehakt
6 hamburgers naar keuze
6 varkensbrochettes
 

ong. 15 kg aan 14,50 €/kg

90,00 €/pakket

96,00 €/pakket

Voordeelpakketten
14



Gemend voordeelpakket 
1 kg biefstuk
1 kg gemarineerde biefstuk
1 kg rumsteak
1 kg dunne lende
1 kg rundstoofvlees
1 kg blinde vink
1 kg gemengd gehakt
1 kg carrégebraad/kotelet zonder been Duroc
1 varkenshaasje
1 kg hamburger naar keuze
1 kg cordon bleu
1 kg varkensgyros
1 kg kalkoenbrochette
1 kg kipfilet
1 kg braadworst/chipolata/barbecueworst
 
Starterspakket
4 kaasburgers
4 braadworsten
4 gemarineerde koteletjes 
4 rumsteaks
4 kalkoenbrochettes
1 kg spaghettisaus
 
Burgerpakket 
4  artisanale burgers
4  barbecue burgers
4  kaasburgers
4  zuiderse burgers 
4  hoeveburgers
4  ajuinburgers
4  natuurburgers
 

ong. 15 kg aan 11,70 €/kg

50,00 €/pakket i.p.v. 55,00 €

42,00 €/pakket
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o   Bestellingen voor traiteur noteren wij graag voor donderdagmiddag! 
o   Al onze hapjes, soepen, bereidingen, desserts zijn huisgemaakt en worden met de 
meeste zorg bereid zonder toevoeging van bewaarmiddelen!
o   Waarborgen zijn vermeld waar nodig betaling met  bancontact is mogelijk
o   Al prijzen, vervangen voorafgaande prijzenlijst vanaf 01/04/2019
 

Extra info

Verkooppunten
Winkel op de boerderij
Donderdag: 13.30h-18.00h
Vrijdag: 08.00h-12.15h & 13.00h-18.00h
Zaterdag: 08.00h-12.15h
Zaterdagnamiddag, zon-en feestdagen 
mogelijkheid tot afhaling van 
bestellingen
 
Lokaal Deerlijk
Vrijdag: 15.00h-19.00h
 
Lokaal Heule
Zaterdag: 09.00h-12.00h
meer info op www.lokaalmarkt.be

Boeren en Buren Kortrijk
Enkel online bestellen
Afhalingen zaeterdag 11.30h-12.30h
https://thefoodassembly.com/nl-
BE/assemblies/7779
 
Beedrop 
Enkel online bestellen
Regio Tielt
Regio Oostrozebeke
www.beedrop.be
 
 
 
 

Verlof 
Vanaf maandag 22/07/2019- 01/08/2019, terug open op donderdag 02/08/2019
Vanaf maandag 28/10/2019 - 06/11/2019, terug open op donderdag 07/11/2019
Op 15/08/2019, enkel mogelijk tot afhaling bestellingen, plaatsen voor 10/08/2019

Contact & winkel 
Hoeve Mandeldaele BVBA, Dentergemstraat 97, 8780 Oostrozebeke
www.mandeldaele.be - mandeldaele@hotmail.com
gsm Evelyn: 0478/46.93.27. / gsm Celine: 0494/17.02.34./ telefoon: 056/66.90.77.
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Tips and tricks
Groenten en aardappelbereidingen
Feestelijke groentekrans warm
Oven voorverwarmen op 160°C  wanneer op temperatuur gedurende 15 à 20 min in de 
oven
Aardappelgratin
Oven voorverwarmen op 170°C  wanneer op temperatuur gedurende 20 à 30 min in de 
oven
Knolselderpuree
Oven voorverwarmen op 170°C  wanneer op temperatuur gedurende 15 à 20 min in de 
oven
Kroketjes
Friteuse voorverwarmen op 175°C en afbakken op 175°C wanneer goudbruin
Bakaardappeltjes
Oven voorverwarmen op 170°C  wanneer op temperatuur gedurende 15 min in de oven
 
Hoofd en voorgerechten Vlees en Vis (ook voor de menu's)
Hoofdgerechten met rood vlees
Oven voorverwarmen op 130°C  wanneer op temperatuur gedurende 5 à 10 min in de oven
Hoofdgerechten of voorgerechten met vis
Oven voorverwarmen op 160°C  wanneer op temperatuur gedurende 5 à 10 min in de oven
Hoofdgerechten wit vlees
Oven voorverwarmen op 160°C  wanneer op temperatuur gedurende 8 à 12 min in de oven
 
Gerechten voor veggie
Oven voorverwarmen op 140°C en ongeveer een 10 tal min in de oven
 
Hapjes Warm
Doos kroketjes
Friteuse voorverwarmen op 175°C en afbakken op 180°C wanneer goudbruin
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Doos ovenhapjes
Oven voorverwarmen op 170°C  wanneer op temperatuur gedurende 8 à 10 min in de 
oven
 
Schaaltje van gegratineerde oesters,  6  stuks
Oven voorverwarmen op 170°C  wanneer op temperatuur gedurende 3 min in de oven
Voorgebakken kippenboutjes
Oven voorverwarmen op 170°C  wanneer op temperatuur gedurende 10 à 12 min in de 
oven
 
Cote à l’os/chateaubriand:
Het vlees op kamertemperatuur laten komen en inwrijven met olijfolie of een andere  
vetstof en eventueel nog (bij)kruiden
Oven voorverwarmen op 80°C, ovenstand warme lucht
Vlees op de rooster leggen en een 45 minuten (voor ong.1kg vlees) in de oven plaatsen
Neem een ruime braadpan met goede boter, eventjes lichtbruin laten komen en het    
vlees aan beide zijden een 4 tal minuutjes bakken, Klaar!
 
Beenham met ovenkoek
Oven voorverwarmen op 170 °C wanneer op temperatuur gedurende 8  minuten in de 
oven
De beenham afdekken met aluminiumfolie
 
Hamburger met ovenkoek
Oven voorverwarmen op 170 °C wanneer op temperatuur gedurende 8-10 minuten in de 
oven
 
Fajitas
Oven voorverwarmen op 170 ° aluminiumfolie over de schaal doen 5-7 minuten in de 
oven
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