
Een gezellig hapje vooraf 

Opwarmtips voor uw warme aperitiefhapjes 

Verwarm de oven voor op 200°C. 

Plaats daarna de hapjes in de oven op 170°C gedurende 15 minuten.  

Dit kan perfect in het schaaltje waarin wij uw hapjes presenteerde, enkel 

het plastiek deksel dient verwijderd te worden. 

  



Warme voorgerechten 

Opwarmtips voor uw visvidée 

Koekje: Verwarm de oven voor op 180°C. 

Plaats daarna het koekje in de oven op 180°C gedurende 7 minuten. 

Vulling: Dit kan zowel in een kookpotje, als in de microgolfoven 

opgewarmd worden. 

Opwarmtips voor uw scampi’s / tongrolletjes (voorgerecht) 

Schaaltje voor 1 persoon: 

Verwarm de oven voor op 200°C. 

Plaats daarna het gerecht (afgedekt met aluminiumfolie) in de oven op 

180°C gedurende 15 minuten. 

Wenst u het gerecht op te warmen in de microgolfoven, dan kan dit 

gedurende 6 minuten op 750W.  

Dit kan beide perfect in het schaaltje waarin wij uw gerecht presenteerde, het 

plastiek deksel dient enkel verwijderd te worden bij het verwarmen in de oven. 

vanaf 3 personen: 

Dezelfde instructies als hierboven met extra opwarmtijd: 

Opwarmen in de oven: 5 minuten bijtellen / per bijkomende persoon 

Opwarmen in de microgolfoven: 2 minuten bijtellen / per bijkomende 

persoon 

Voorbeeld: Scampi’s voorgerecht 5 personen: 

opwarmen in de oven: 15min + 15min (3x5minuten) op 180°C 

opwarmen in de microgolfoven: 6 minuten + 6 minuten (3x2minuten) op 750W 

Opwarmtip Sint-Jacobsschelp 

Verwarm de oven voor op 180°C. 

Plaats daarna de schelp in de oven op 170°C gedurende 15 minuten.  

Opwarmtips garnaalkroket / kaaskroket 

Verwarm uw friteuse voor op 175°C en bak ze gedurende +/- 5 min. 

Tip: werk af met gefrituurde peterselie – let op voor het spatten 

  



Hoofdgerechten 

Opwarmtips voor uw hertenkalffilet, everzwijnfilet, parelhoenfilet 

1 persoon: 

Verwarm de oven voor op 200°C. 

Plaats daarna het gerecht (afgedekt met aluminiumfolie) in de oven op 

170°C gedurende +/- 17 minuten. 

Dit kan perfect in het schaaltje waarin wij uw gerecht presenteerde, het 

plastiek deksel dient verwijderd te worden bij het verwarmen in de oven. 

vanaf 3 personen: 

Dezelfde instructies als hierboven met extra opwarmtijd: 

5 minuten bijtellen / per bijkomende persoon 

Voorbeeld: hoofdgerecht 5 personen: 17min + 15min (3x5minuten) op 170°C 

Dit kan perfect in het schaaltjes waarin wij uw gerecht presenteerde, 

enkel het plastiek deksel dient verwijderd te worden. 

Opwarmtips voor het wildstoofpotje / varkenswangetjes /  

kalkoen in roze pepersaus 

1 persoon: 

Verwarm de oven voor op 200°C. 

Plaats daarna het gerecht (afgedekt met aluminiumfolie) in de oven op 

180°C gedurende 30 minuten. 

Wenst u het gerecht op te warmen in de microgolfoven, dan kan dit 

gedurende 10 minuten op 750W.  

Halverwege deze tijd het gerecht even doorroeren. 

Dit kan beide perfect in het schaaltje waarin wij uw gerecht 

presenteerde, het plastiek deksel dient enkel verwijderd te worden bij 

het verwarmen in de oven. 

vanaf 3 personen: 

Dezelfde instructies als hierboven met extra opwarmtijd: 

Opwarmen in de oven: 5 minuten bijtellen / per bijkomende persoon 

Opwarmen in de microgolf: 2 min bijtellen / per bijkomende persoon 

Voorbeeld: wildstoofpotje 5 personen: 

opwarmen in de oven: 30min + 15min (3x5minuten) op 180°C 

opwarmen in de microgolfoven: 10minuten + 6minuten (3x2minuten)op 750W 

Halverwege deze tijd het gerecht even doorroeren. 



 

Opwarmtips voor uw hoofdgerecht scampi’s / tongrolletjes /  

kabeljauwfilet 

1 persoon 

Verwarm de oven voor op 200°C. 

Plaats daarna het gerecht (afgedekt met aluminiumfolie) in de oven op 

170°C gedurende 20 minuten. 

Wenst u het gerecht op te warmen in de microgolfoven, dan kan dit 

gedurende 8 minuten op 750W.  

Dit kan beide perfect in het schaaltje waarin wij uw gerecht 

presenteerde, het plastiek deksel dient enkel verwijderd te worden bij 

het verwarmen in de oven. 

vanaf 3 personen: 

Dezelfde instructies als hierboven met extra opwarmtijd: 

Opwarmen in de oven: 5 minuten bijtellen / per bijkomende persoon 

Opwarmen in de microgolfoven: 2 minuten bijtellen / per bijkomende 

persoon 

Voorbeeld: Scampi’s voorgerecht 5 personen: 

opwarmen in de oven: 20min + 15min (3x5minuten) op 170°C 

opwarmen in de microgolfoven: 8 minuten + 6 minuten (3x2minuten) op 750W 

Opwarmtips voor uw visvidée 

Koekje: Verwarm de oven voor op 180°C. 

Plaats daarna het koekje in de oven op 180°C gedurende 7 minuten. 

Vulling: Dit kan zowel in een kookpotje, als in de microgolfoven 

opgewarmd worden. 

 

  



Aardappelgerechten 

Aardappel-, amandel-, hazelnootkroketten 

Verwarm uw friteuse voor op 175°C en bak ze gedurende 3 à 4 min. 

Tip: Te veel kroketten tegelijk bakken, of schudden met het mandje 

tijdens het afbakken vergroot de kans op openbarsten. 

Aardappelgratin 

Verwarm de oven voor op 200°C. 

Plaats daarna de gratin in de oven op 180°C gedurende 25 minuten  

(= voor 1kg aardappelgratin) 

Voor elke 500 gr extra, 5 minuten bijtellen. 

Groentjes 

Appeltje met veenbessen 

Verwarm de oven voor op 200°C. 

Plaats daarna het appeltje (afgedekt met aluminiumfolie) in de oven op 

170°C gedurende 8 minuten. 

Meerdere appeltjes? Per appeltje 2 minuten bijtellen in de oven. 

Voorbeeld: 3 appeltjes : 8min + 4min op 170°C 

Peertjes in rode wijn 

Verwarm de oven voor op 200°C. 

Plaats daarna het peertje (afgedekt met aluminiumfolie) in de oven op 

170°C gedurende 6 minuten. 

Gebakken witloof 

Bereide worteltjes / bloemkoolroosjes / groentemengeling 

Verwarm de oven voor op 200°C. 

Plaats daarna de groenten (afgedekt met aluminiumfolie) in de oven op 

170°C gedurende 8 minuten. 

 

 


