
 

 

Mise en Place  

  

 

Van mooie Hambiggers, met ui en kaas gevuld, tot krachtige court bouillons.  

Eventueel geclarifiëerd voor een Oxtail Clair. Of getrokken van in de oven geroosterde mire poix voor 

bisques, fonds en groentenextracten. Een krachtige basis voor soepen, sauzen en ragoûts. Dat 

scheelt ook een grote marmite die op het fornuis in de weg staat. 

Slow Cook assistance; zeer langzaam voorgaren van gerechten op circa 550 C.  

Voorbereiding zoals je het zelf zou willen doen. Goede voorbereiding biedt meer tijd om je klanten 

jouw kwaliteit te geven.  

De mise en place zal samen met jou of met je chef worden afgestemd op de ingrediënten, receptuur, 

bereiding en de verpakking. Voor een à la carte mise en place zijn detailverpakkingen te bespreken 

die handig zijn bij de finishing van gerechten. Doen waar je goed in bent. Daarvoor komen je klanten 

bij jou. 

 

 

IN ’T VEEN mise en place CATERING - Goed voorbereid!  

 

 

  

  

G o e d   v o o r b e r e i d  ! 
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Mise en place suggesties:  

 
Charcuterie  
 
Bereiding van bijzondere vleeswaren en braadstukken op basis van samen ontwikkelde recepturen.  
Paté Provençale (varken) - d'Agneau (lam) – Gibier (wild). 
Côte de Boeuf Ravigotte – Braadstuk ±10 personen,  
Carré de Porc d’Alsace braadstuk±10 personen,  
Aspic Bourguignonne met rode wijn,  
Aspic d’Alsace met witte wijn. 
 

Primeurs 

Seizoens-specialiteiten als hazenpeper op zéer traditionele oud Hollandse wijze bereid. 
Wild charcuterie kan volgens iedere wens worden voorbereid. 
 

De Garde Manger 
 
Assistentie voor je ‘koude keuken’ met bijvoorbeeld: Huisgemaakte Rilettes van mosselen, Coquilles 
St Jacques en zeegroenten. Ghi achter de hand hebben voor de lactosevrije gerechten. 
 
 

Delicatessenwinkels 
 
Je eigen, door mij, samengestelde koelverse maaltijden of -componenten aanbieden.  
 

 

Basisproducten  
 
Grondstoffen en basisproducten van komen zo veel mogelijk van boerderijen met weiden en van 
akkers uit de buurt of uit de echte zeeën.  

• Rauwe melk 

• Drentse Aa runderen of vee van woeste gronden 

• Wilde zalm  

• Vergeten groenten  

• Verse tuinkruiden en eigen kruiden melanges 

• Eieren die gisteren zijn geraapt 

• Paling uit het Zuidlaardermeer 
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