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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 en bak 14 minuten in een 

voorverwarmde oven (200°C)
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Laat het vlees even rusten…
Snijden en smakelijk!
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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
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Een uur op voorhand uit de koeling halen 
en op kamertemperatuur laten komen

16



Aanschroeien in de pan, vervolgens in oven 
plaatsen (16 minuten op 200°c). 

Vlees even laten rusten en smakelijk! 17





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) 21



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 27



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

8 minuten terug in de oven
28



Laat het vlees even rusten
Snijden en smakelijk
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Filet Pur

31



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

In de voorverwarmde oven plaatsen 
op 220°c. 
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In de oven garen gedurende:
600 gram: 14 minuten

250 gram: 8 a 10 minuten
oversauzen en 5 minuten laten rusten 
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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. 

36



Vlees 5 minuten laten rusten
Snijden & smakelijk! 37





T-bone prime

39



Het vlees op kamertemperatuur 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 zout 43





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

51



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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Hamburger

57



Laat de burgers op kamertemperatuur komen

58



Bak in een hete pan voor 5 minuten 
aan elke zijde in olie of boter
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Laat even rusten en bestrooi met zout en peper
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Laat het smaken
61





Shortribs

63



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

65



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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Steak

69



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

In de voorverwarmde oven plaatsen 
8 tot 12 minuten garen op 200°c. 
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Even laten rusten
Serveren met verse frieten

71





Stoofvlees

73



kleur de vleesblokjes in wat boter, 
schep over in een stoofpot

74



blus de pan met wat Belgisch bier, 
giet bij het vlees
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Voeg toe voor 1 kg vlees:
300 gram fond, 100 gram gesneden ui, 

200 cl rode  porto en 2 sneden oud brood
laat 80 minuten heel zacht sudderen

76



schep het vlees uit de pan en 
laat het vocht voor de helft inkoken.

Mooi glad mixen.
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Afkruiden met peper en zout.
Smakelijk!
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Kalfsbrood met appel
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Haal 1 kg Jos Theys gehakt 
een half uur op voorhand uit de koelkast.

Kleur aan in de pan met wat olijfolie.
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Leg in een ovenschotel en plaats
voor 10 minuten in de oven (200°c).
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Oversauzen. Appel of witloof bijleggen en terug 12 
minuten in de oven



Na het braden 10 minuten laten rusten
Lekker met kroketjes of puree
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Tip voor bijgerecht of vegetariërs

Ovengroenten
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