Restaurant Le Papillon Chez Vous!
haal Le Papillon in huis!
afhaalmenu vanaf 20 april 2020

Beste Genieter,
Fantastisch dat u Le Papillon in huis haalt!
We hebben flink kunnen oefenen met ons afhaalmenu. Overweldigende animo met fantastische
reacties. Het is gelijk vol aan de bak! Even “wennen” om het maar zo te zeggen.
We kunnen met recht concluderen dat de volgende zin werkelijkheid is:

“Je kunt iemand wel uit Le Papillon houden, maar Le Papillon niet uit de mens!”

À Table!
- goed bereid kost tijd Terug naar de maaltijd. Het serveren van meerdere gangen neemt tijd in beslag en heeft te maken met
planning en timing. De producten zijn door ons voorbereid en zo nodig voorgegaard zodat u ze enkel
hoeft op te warmen en -naar uw smaak- een snufje zout hoeft toe te voegen.
Wanneer u verschillende gerechten moet gereedmaken, lopen soms handelingen door elkaar heen.
Neem naar eigen inzicht de voorbereidingen rustig door. Voor de één is de handleiding overbodig, voor
een ander is dit juist essentieel.
Tover een koekenpan, steelpan en een soeppan/kookpan met kookgerei tevoorschijn en
je bent klaar om te vlammen. Allez, allons cuisinier, het is tijd om te koken!
Op de volgende pagina’s nemen we stap voor stap de handelingen per gerecht met u door. Neem de
door u gekozen gerechten het door en haal de kok in u naar boven.
Kook samen, neem de tijd. We wensen u veel genot en plezier! Voor je weet is het zo ver:

à table, etenstijd!
Blijf gezond en graag tot ziens,

Bon Appetit !
- Team Restaurant Le Papillon -

Maak deze Le Papillon ervaring compleet met onze restaurant afspeellijst:

https://muziek.restaurantlepapillon.nl/
Nóg meer bij u in huis kunnen we bijna niet zijn!
bezoek deze stream op mobiel of computer.
ook direct via Spotify te beluisteren
of in Sonos te vinden door te zoeken op “Le Papillon Music Stream”
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Restaurant Le Papillon Chez Vous!
haal Le Papillon in huis!
ALGEMENE VOORBEREIDINGEN
CHECK OVEN- & FORNUISCAPACITEIT
Gezelligheid kent geen tijd of capaciteit, koken in een keuken wel :)
Tel je zegeningen, maar ook je keukenmogelijkheden.
Veel keukens hebben 4-“gaspitten”, anderen 6. Sommigen koken voor twee personen, anderen voor 4 of 6.
Afhankelijk van de diversiteit aan gerechten en de beschikbare oven- & fornuisgrootte dient het benodigd
aantal pannen alvast “geteld” te worden.
Bereiden in de oven;
in ieder geval:
 Confit de Canard en hier bijbehorende  aardappel-knolselderij taartje;  Dorade “en Papillot”.
Bereiden in de pan;
in ieder geval:
 1 Pan heet water (“au bain-marie”) voor Citroenrisotto, Soep en knoflookjus (bij Confit de Canard)
 Roulleaux van Parelhoen,  Gemarineerde Gamba’s;  Dorade “op de huid gebakken”;
Keuze in de oven of in de pan;
afhankelijk van ovengrootte, fornuisgrootte en diversiteit (hoofd)gerechten:
Indien gekozen voor ovenaardappeltjes, deze bij voorkeur middels een ovenschaal de oven in,
eventueel opbakken in pan, of in de oven middels bijgeleverde ovenzak.
 Groentes bij voorkeur in (steel)pan, eventueel in oven middels ovenzak.

OVEN VOORVERWARMEN 180˚C
Sommige -oudere- ovens hebben moeite met het stabiel houden van temperatuur, nadat de oven open en dicht is
geweest. Dan helpt voorverwarmen op 200˚C; zet terug op 180˚C wanneer iets de oven in gaat!

PAN WARMWATER // “au bain-marie” opwarmen
Breng alvast een pan gevuld met een royale hoeveelheid water aan de kook, zodat benodigde
gevacumeerde producten onder water kunnen staan. Wanneer u soep als voorgerecht heeft besteld, kunt
u deze (terwijl deze in de gevacumeerde zak zit) in het warme water doen.

AFBAKKEN MINI-BAGUETTE met gezouten roomboter
Heeft u een Mini-Baguette? Wanneer de producten van de voorgerechten zijn uitgepakt, kan de baguette
afgebakken worden. Leg de baguette in het midden van de oven op een rooster
en bak deze in 6 minuten af. Gezouten roomboter erbij en het broodje is gereed om te nuttigen!

VOORBEREIDING HOOFDGERECHTEN
1. Haal de hoofdgerecht producten uit de koelkast en uit de vacuüm zak.
2. Heeft u Dorade? Hak de knoop door: huidgebakken in de pan of “en Papillot” in de oven.

AFWAS!
Soms lijkt de berg afwas eindeloos en heerst de gedachte “ik wou dat het af-was”.
Maargoed, het hoort er bij! Samen koken = samen afwassen.
Of klassiek: degene die niet kookt, wast af!
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.

// VOORGERECHTEN //

handelingstijd

GEMARINEERDE GAMBA’S

± 5 - 10
min

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De gamba’s zijn gepeld en hoeven enkel kort gebakken te worden.
Haal courgette, krokant van sesam en gemarineerde gamba’s uit de vacuüm verpakking.
Leg de zoetzure courgette diagonaal op het bord.
Knip een hoekje/puntje van het zakje waarin de kimchicrème zit.
Bak de gamba’s kort in een op middelhoog vuur. Nogmaals, ze hoeven enkel verwarmd te worden.
Verdeel de gamba’s over de courgette. Dakpansgewijs, of bijvoorbeeld los van elkaar.
Pak het zakje kimchicrème en knijp enkele toefjes eruit rondom/op de gamba’s.
Verdeel de sesamkrokantjes tussen of tegen de gamba’s.

ROULLEAUX VAN PARELHOEN

± 5 - 10
min

1.
2.
3.
4.
5.
6.

De roulleaux van parelhoen hoeft enkel verwarmd te worden. Door ons reeds voorgegaard.
“wortelkrokant” is vervangen is door aardappel-kruidenchips.
Knip een hoekje/puntje van het zakje waarin de kimchicrème zit.
Haal de chips/krokant, Amsterdamse ui en roulleaux van parelhoen uit de verpakking.
Bak de parelhoen met een klontje boter of olie 2 à 3 minuten per zijde en leg deze op het bord.
Pak het zakje kimchicrème en knijp enkele toefjes eruit rondom/op de parelhoen.
Leg de Amsterdamse ui met open kant naar boven tegen de kimchicrème
Steek de krokantjes in de kimchicrème

QUINOA // vegetarisch

± 5 min

1.
2.
3.
4.
5.

Het quinoa-gerecht is een koud gerecht. “Koelkast-koud” is ook weer niet nodig.
Haal de quinoa zodoende een kwartier vóór opmaak uit de koelkast.
“wortelkrokant”is vervangen is door aardappel-kruidenchips.
Positioneer een “taartje” van de quinoa op de gewenste plaats van het bord.
Knip een hoekje/puntje van het doperwtencrème- zakje en knijp enkele toefjes rondom en/of op de quinoa.
Doe hetzelfde met de mousse van brie
Steek de krokantjes in de quinoa en doperwtencrème
Verdeel zoetzure radijs over en rondom het geheel.

THAISE THOM KHA KAI SOEP

± 10 min

1.1. Leg de zak soep in de pan warm water voor ca. 15 minuten. Water mag gerust blijven koken.
1.2. Ook kan er voor gekozen worden om de soep in een (steel) pan op te warmen: Knip de zak voorzichtig open
boven de pan en leeg de verpakking in de pan. Breng de soep aan de kook voor kleine 5 minuten.
Blijf met enige regelmaat roeren.
2. Leg de garnalen in een soepbord/soepkom terwijl de soep opwarmt.
3.1. Indien soep verwarmd wordt middels vacuümzak in de pan heet water:
Haal de zak na ca. 15 minuten uit het water met een tang of lepel (let op: heet water!).
Knip een de zak aan de bovenzijde open en giet voorzichtig de soep in het bord.
3.2. Wanneer de soep rechtstreeks in een pan -niet in een vacuümzak- wordt verwarmd,
kan de soep in het bord worden gegoten nadat het net gekookt.
4. Soep eenmaal in het bord? Verrijk het met lente-ui, taugé en via de meegeleverde
pipet met een paar druppels olie van gepekelde citroen
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// HOOFDGERECHT //

.
handelingstijd

DORADE // “en PAPILLOT”
± 15 min

Een klassieke Franse bereiding waarbij een vis ingepakt wordt in een soort bakpapier en gestoomd
wordt. Dit gaat u doen met behulp van een speciale ovenzak!
1. Pak het zakje citroenrisotto en plaats deze in zijn geheel ca. 10 minuten in de pan met heet water.
2. Haal de dorade uit de vacuümzak en plaats deze samen met de citroen en dille in een ovenzak. Voeg
de sesamolie vanuit het pipet en een eetlepel water toe. Plak de ovenzak dicht en leg deze in de
oven voor ± 10 minuten in de oven (zet een kookwekker).
3. Indien u aanvullend ovenaardappeltjes besteld heeft:
doe in een ovenschaal en plaats ze tegelijk met de dorade in de oven voor ca. 10 minuten.
Oven vol? Aardappeltjes opbakken in een pan minstens zo lekker.
Eventueel kunnen de aardappeltjes in een ovenzak (neemt minder ruimte in dan ovenschaal)
4. Groentegarnituur mag in een steelpan met klontje boter of eetlepel olie verwarmd worden.
Eventueel in een ovenzakje in de oven ca. 10 minuten ook mogelijk.
5. Bakje chimichurri alvast openen. Dit is een saus die zonder te verwarmen geserveerd wordt.
6. KOOKWEKKER GAAT!
Zet de oven uit en alles mag eruit. (aardappeltjes even omscheppen)
Ligt er meer in de oven (groentes, aardappeltjes oid), haal de dorade er als laatste uit.
in de afkoelende oven kan de dorade nog even warm blijven.
Voorkom uiteraard wel dat de vis alsnog te lang na-gaard in de oven.
7. Haal de citroenrisotto uit de pan met een tang of lepel (pas op, heet water!),
knip het zakje open en leg een “bergje” risotto in het midden van het bord.
8. Haal de vis uit de oven en leg deze in zijn geheel op de risotto (vis huid kan los gestoomd zijn).
9. Klein beetje vocht uit de ovenzak over de vis heen gieten uit misstaat niet!
Snufje zout naar eigen smaak. Doe dit vooral wanneer het gerecht met mes en vork te lijf gaat
10. Aardappeltjes op het bord er bij (of in een aparte schaal).
11. Geef de groenten en chimichurri een mooie plek op het bord.
12. Opdienen en smullen!
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.
handelingstijd

± 15 - 20
min

// HOOFDGERECHT //
DORADE // op de huid gebakken
1. Pak het zakje citroenrisotto en plaats deze in zijn geheel ca. 10 minuten in de pan met heet water.
2. Indien u aanvullend ovenaardappeltjes besteld heeft:
doe in een ovenschaal en plaats ze tegelijk met de dorade in de oven voor ca. 10 minuten.
Oven vol? Aardappeltjes opbakken in een pan minstens zo lekker.
Eventueel kunnen de aardappeltjes in een ovenzak (neemt minder ruimte in dan ovenschaal)
3. Groentegarnituur mag in een steelpan met klontje boter of eetlepel olie verwarmd worden.
Eventueel in een ovenzakje in de oven ca. 10 minuten ook mogelijk.
4. Bakje chimichurri open maken. Dit is een saus die zonder te verwarmen geserveerd wordt.
5. Doe een scheutje olie in de braad/bakpan en zet de pan op laag vuur.
Leg de dorade vrijwel gelijk in de lauwe pan. Terwijl de vis in de pan ligt verwarmt de pan zich en
houdt de dorade ca. 5 minuten lang op de huid op middelhoog vuur. Beweeg de dorade filet niet.
De pan/olie kan gaan walmen, geen zorgen; hoort er bij!
(vis in de pan leggen wanneer pan/olie te warm is, maakt dat de huid minder krokant wordt en
kapot gaat. Zonde! Temperatuur geleidelijk opbouwen is de truc).
6. Na 5 minuten op de huid bakken;
 De vis omdraaien  huid krokant?
Nu de huid naar boven ligt, vuur uit en pan afdekken voor ca. 3-5 minuten. Risotto kan op bord!
7. Haal zakje citroenrisotto uit het hete water met een tang of lepel (pas op, heet water!).
knip het zakje open, roer de inhoud en leg een “bergje” risotto in het midden van het bord.
8. Haal de vis uit de pan. Huid is krokant en wanneer je het “visvlees” een klein beetje opent mag de
vis wat glimmend of “glazig” zijn. Klein snufje zout op de huid en leg de dorade met de huid
omhoog in zijn geheel op de risotto.
9. Aardappeltjes op het bord er bij (of in een aparte schaal).
10. Geef de chimichurri en groenten een mooie plek op het bord.
11. Opdienen en smullen!
groentegarnituur inbegrepen bij uw menu; ovenaardappeltjes dient u aanvullend te hebben besteld.
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// HOOFDGERECHT //

.
handelingstijd

Citroenrisotto // vegetarisch

± 15 - 20
min

1. Doe de vacuümverpakte risotto in de pan heet water voor ca. 15 minuten.
Boter dat in de verpakking zit smelt vanzelf en kan straks gelijkmatig er doorheen geroerd worden.
2. Indien u aanvullend ovenaardappeltjes besteld heeft:
doe in een ovenschaal en plaats ze tegelijk met de dorade in de oven voor ca. 10 minuten.
Oven vol? Aardappeltjes opbakken in een pan minstens zo lekker.
Eventueel kunnen de aardappeltjes in een ovenzak (neemt minder ruimte in dan ovenschaal)
3. Groentegarnituur mag in een steelpan met klontje boter of eetlepel olie verwarmd worden.
Eventueel in een ovenzakje in de oven ca. 10 minuten ook mogelijk.
4. Wanneer de risotto verwarmd is, zak openknippen en met lepel het geheel doorroeren.
Eventueel scheutje heet water toevoegen om geheel smeuïger te maken.
Hapje proeven en zout naar smaak toevoegen en de risotto doorroeren.
5. Aardappels en groenten tevoorschijn halen.
6. Risotto op het bord te scheppen.
7. Verdeel de ricotta en groentes over het geheel.
8. Maak het gerecht af door de basilicum-olie over het geheel te besprenkelen
9. Schep de ovenaardappeltjes op bord, of in een aparte garniturenschaal.
10. Uitserveren en aanvallen!

groentegarnituur inbegrepen bij uw menu; ovenaardappeltjes dient u aanvullend te hebben besteld.

Vischpoortstraat 15 | 8081EP Elburg | WhatsApp & Telefoon: 0525 681190 | www.restaurantlepapillon.nl
KVK.: 53681363 | BTW.: NL850974021B01 | IBAN: NL19RABO0320545040 | BIC: RABONL2U

Restaurant Le Papillon Chez Vous!
haal Le Papillon in huis!
// HOOFDGERECHT //

.
handelingstijd

CONFIT DE CANARD
De Confit de Canard is klassiekerwijs gegaard in z’n eigen vet. Dit konfijten wordt 8 uur lang op 80˚C
gedaan. Het konfijten hebben wij voor u gedaan. Daarbij hebben we de eendenbout kort gebraden
in de pan. Aan u de schone taak om de eendenbout op te warmen!
1. Haal de eendenbout uit de vacuüm verpakking en leg deze midden op het ovenrooster.
Gaar de eendenbout ca. 10 tot 15 minuten in de oven op 180˚C.
(ovenzakjes van dorade, groenten en/of aardappel hier omheen leggen)
2. Indien u aanvullend ovenaardappeltjes besteld heeft:
± 20 min
doe in een ovenschaal en plaats ze tegelijk met de dorade in de oven voor ca. 10 minuten.
Oven vol? Aardappeltjes opbakken in een pan minstens zo lekker.
3. De verpakte gefermenteerde knoflookjus kan in de pan warm water.
Ook mogelijk: jus los in de pan opwarmen kan ook. Blijf dan wel geregeld roeren om
“te ver inkoken” (lees: verbranden) te voorkomen.
4. Het taartje van aardappel-knolselderij mag ca. 5 minuten de oven in;
tegelijk met de laatste 5 minuten van de eendenbout.
5. Groentegarnituur mag in een steelpan met klontje boter of eetlepel olie verwarmd worden.
Eventueel in een ovenzakje in de oven ca. 10 minuten ook mogelijk.
6. Haal de eendenbout uit de oven en positioneer deze op het bord.
7. Nu kunnen de ovenaardappeltjes en groenten opgeschept worden.
Leg deze speels op het bord, op en/of rondom de eendenbout.
(Aardappels kunnen ook op tafel in een aparte schaal uiteraard)
8. Pak de zak vers-getrokken jus uit de pan met heet water.
Knip deze open en serveer de jus rondom de eendenbout of in een apart jus-kommetje.
9. Snel aan tafel en oppeuzelen!

groentegarnituur inbegrepen bij uw menu; ovenaardappeltjes dient u aanvullend te hebben besteld.
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// NAGERECHTEN //
.

CHEESECAKE

handelingstijd

Het bakje gezouten karamel hoeft voor deze periode tussen bewaren en bereiden niet noodzakelijk
in de koelkast. Mag gerust, maar zorg dat het bakje uit de koelkast gehaald wordt wanneer je met
de voorgerechten begint. Te laat uit de koelkast gehaald? Dan kan de karamel te stijf zijn.

± 5 min

1.
2.
3.
4.

Haal de elementen van de cheesecake tevoorschijn en knip de verpakkingen ervan open.
Cheesecake op een dessertbord serveren
breng speels de gezouten karamel met een lepel op het bord.
Verdeel de hazelnoten op de cheesecake en gezouten karamel

AARDBEIENTARTELETTE
1.
2.
3.
± 10 min
4.

Haal de elementen van dit nagerecht tevoorschijn.
Knip een klein hoekje van de zakjes banketbakkersroom en aardbeienmousse.
Haal de deegboden -de tartelette- uit de verpakking
Verdeel enkele toefjes banketbakkersroom en aardbeienmousse in de tartelette.
Hier kun je de basis van een aarbeien”toren” mee maken.
5. Plaats de aardbeien, tussen de toefjes room en mousse en bouw langzaam de “toren”op met
toefjes room, mousse en aardbeien.
6. Knijp een klein toefje banketbakkersroom op de plaats van je bord om hier vervolgens
de tartelette op te duwen. Zo blijft deze wat beter “plakken” op het bord.
7. Is er banketbakkersroom en/of aardbeienmousse over?
paar toefjes bovenop de aardbeientoren of juist er omheen op het bord voor de show

FROMAGE!

± 10 min

5. Haal de kazen 20 à 30 minuten voordat ze genuttigd worden uit de koelkast.
Mooi moment; wanneer hoofdgerecht op tafel opgediend wordt.
6. Haal ze uit de verpakking en leg de kazen op een bord (of plankje)
volgorde van nuttigen (en presenteren)
1. Mecorino: Nederlandse schapenkaas
2. Charouce: Franse witschimmelkaas
3. Olde Fryslander: Friesche oude kaas
4. Munster: Franse roodschimmel
5. Korenbloem: Deense blauwschimmel
7. Klodder vijgenchutney op het bord. Ook kan een lepel gevuld met vijgenchutney op bord bij de
kazen gelegd worden.
8. Her der de nootjes plaatsen
9. Kletsenbrood er bij en genieten maar.
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// ENKELE TIPS //
1. Lees eerst de toelichtingen aandachtig door. Per gerecht klinkt het waarschijnlijk vrij logisch, maar al
die verschillende gerechten, pannetjes en verschillende oventijden maken het toch uitdagend.
Reeds aangehaald bij de algemene voorbereidingen, maar check de capaciteit van het fornuis en
oven. Aantal producten kan op verschillende manieren bereid/verwarmd worden.
2. Slokje wijn of bier tussendoor brengt plezier!
(drink met mate uiteraard.)
3. Verschillende gerechten?
Leg de verschillende tijdlijnen eerst naast elkaar en maak er één geheel van.
Kijk wat eerder voorbereid kan worden, voordat je tafelgasten komen.
Gaar hetgeen wat het langst moet garen als eerste. Terwijl dat in de oven zit, kunnen kleine
handelingen tussendoor gedaan worden.
4. Samen koken helpt bij timing in de gaten houden.
(Daarnaast is één iemand uiteraard erg geholpen wanneer de chef des huizes de pannen en spatels
langzaam overneemt)
5. Inderdaad…tijd voor een slok wijn
6. Maak gebruik van kookwekkers of timer op je telefoon wanneer je meerdere producten met
verschillende garings-tijden moet bereiden.
7. Houd de wijnglazen gevuld (en weer leeg).
8. Gebruik GEEN ovenstand met alleen boven- of onderwarmte (zoals gril-stand).
Product in de oven moet rondom kunnen garen.
9. Toevallig zowel een oven als magnetron in huis?
Verwarm je borden van het hoofdgerecht in de magnetron.
10. Oef..fles wijn leeg…Mooi!
Deel uw ervaringen over onze afhaalgerechten met ons.
De wijn draagt bij aan een goed, eenduidig en consistent verhaal :)
11. Prijs het leven, blijf gezond; vandaag mag de fles leeg & de buik tonnetje rond!

Liefhebbers van Le Papillon,
vrienden & familie,
bedankt voor de support deze tijd!
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