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Ribeye JuniorBeef

5



Vlees op kamertemperatuur laten komen.
Aanschroeien in de pan met vetstof
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Plaats in een ovenschotel, voeg het 
braadvocht toe bak 14 minuten in een 

voorverwarmde oven (200°C)
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Laat het vlees even rusten…
Snijden en smakelijk!

8



Picanha prime
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Vlees op kamertemperatuur laten komen.
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Aanschroeien in de pan met vetstof aan 
beide kanten (eerst op de vetkant)
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Plaats in een ovenschotel
Overgiet met braadvocht

20 minuten in de voorverwarmde oven (200°)
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Laat het vlees even rusten
Snijden zoals een rosbief (niet te dik)

Smakelijk! 13



Kalfsrug gebraad

14



Een uur op voorhand uit de koeling halen 
en op kamertemperatuur laten komen
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Aanschroeien in de pan, vervolgens in oven 
plaatsen (16 minuten op 200°c). 

Vlees even laten rusten en smakelijk!16



Bavette Prime
Heerlijk stuk uit de flank (spek van het rund)
met een smaak tussen entrecote en onglet.
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Laat op kamertemperatuur komen
Bak 2 minuten op elke kant
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Laat 10 minuten rusten
(eventueel onder handdoek) 19



Snijden in sneden van ongeveer 2 cm
Smakelijk!
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Chateaubriand kalf
met kruiden
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Knip verse kruiden
meng ze met wat olijfolie
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Vlees op kamertemperatuur laten komen 
Aanschroeien in de pan
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Plaats in een ovenschaal
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Overgiet met braadvocht, plaats 8 minuten 
in de voorverwarmde oven op 200°C 25



Haal vlees uit de oven, 5 minuten laten 
rusten, kruiden er op plaatsen en 

8 minuten terug in de oven
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Laat het vlees even rusten
Snijden en smakelijk
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Carré de boeuf
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Op voorhand uit de koeling halen en op 
kamertemperatuur laten komen
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Aanschroeien in de pan in olie en/of boter
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In de voorverwarmde oven plaatsen (200°c) 
(12 minuten voor 600gr, 18 minuten voor 1,2 kg) 

Eventueel garneren met groentjes naar keuze
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Laat het vlees 10 minuten rusten
Snijden & smakelijk!32



Entrecote contrefilet
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Op kamertemperatuur laten komen.
Aanschroeien in de pan in olie en/of boter

In de voorverwarmde oven plaatsen 
± 8 minuten op 200°c. 
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Vlees 5 minuten laten rusten
Snijden & smakelijk! 35



T-bone prime
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Het vlees op kamertemp laten komen
Aanschroeien op het been
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Verder kleuren in de pan
(beide zijden)
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Het vlees in een ovenschotel leggen en oversauzen
Het vlees 18 minuten in de

(voorverwarmde) oven plaatsen (200°C)
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Laat het vlees even rusten
Snijden 

afwerken met peper en zout40



Kalfswangen
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Bak het vlees in de pan
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Blus met Belgisch bier
voeg dit toe aan de stoofpot
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voeg gebakken ajuintjes en kalfsfond toe
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Voeg brood en limoen toe, en laat 
80 minuten sudderen
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Smakelijk
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Rosbief
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Haal de rosbief uit de verpakking en laat op 
kamertemperatuur komen

Schroei aan in de kookpot met hete olie
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Deksel op de pot plaatsen
het vuur lager zetten
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Na 12 minuten, oversauzen en deksel sluiten, 
nog 12 minuten verder garen
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Met een scherp mes flinterdun snijden
Smakelijk!
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Ribroast Prime

52



Het  vlees 2 uur op voorhand uit de 
koeling halen en op kamertemperatuur

laten komen.
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Licht aan kleuren in olijfolie en/of boter
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Het vlees in een ruime ovenschotel 
plaatsen en 15 minuten in de 

oven plaatsen (180°C).
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Uit de oven halen met een lepel oversauzen
en de appelen, tomaatjes of champignons 

bijvoegen. Mag ook zonder groenten.
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Terug voor 15 minuten in de oven zetten.
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Uithalen, even laten rusten en snijden. 
Best op een snijplank.

Smakelijk!
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Shortribs
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Kruid de ribben met grof zout en peper
Leg tijm op de bodem van een ovenschaal
bedek de bodem met rode wijn (1cm hoog)
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Leg de ribben op de tijm. 
Bedek met aluminumfolie
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Gaar in de oven op 120°c gedurende 3 à 4 uur 
of tot het vlees boterzacht is
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Geniet van dit top gerecht!
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