
Voorbereiding
Verwarm de oven voor op 180 graden en zet een kookpotje met water op het vuur en 

laat het water nét niet koken (tegen het kookpunt aan, het mag niet koken).

Zodra het water warm is kan je de zwarte looksaus alvast in de kookpot leggen.

De kruidensla dient verdeeld te worden over gangen 2, 3 & 4.

Zuurdesem brood 

Verwarm het brood voor 12 minuten in de oven. Serveer met de boter. 

Zalm

Dresseer de zure room op en bord en plaats de zalm er bovenop. 

Werk af met de radijsjes en een paar blaadjes kruidensla.

Koolrabi

Dresseer de koolrabi in een diep bord en werk af met een paar blaadjes kruidensla.

Burrata

Dresseer de asperges en erwtjes in een diep bord en leg de burrata er bovenop. 

Werk af met peper, zout en de resterende kruidensla. 

Eend

Neem het dekseltje van de eend en verwarm voor 7-9 minuten in de oven.

Neem de zwarte looksaus uit het kookpotje en giet over de eend. 

Meng de dressing onder het witloof en serveer apart. 

Couscous

Dresseer de parelcouscous op een bordje 

Brownie

Verwarm de brownie voor 7 minuten in de oven. Werk af met de crumble en room. 

YUST Easter instructies

De wijze van serveren staat in volgorde. Je kan ervoor kiezen om alle gerechten 

samen klaar te maken of de voorgestelde gangen te volgen. 



Prep
Preheat the oven at 180 degrees & bring a pot of boiling water almost to the boil, make 

sure it doesn’t actually reach boiling. Once the water is hot you can place the black 

garlic sauce in the pot. This can heat up whilst you tuck into the first courses.

The garnishing herbs should be divided over courses 2, 3 & 4.

Sourdough

Heat the bread in the oven for 12 minutes. Serve the butter in a small dish.

Salmon 

Dress de sour cream on a plate and place the salmon on top. 

Finish off with the radishes and a third of the garnishing herbs. 

Kohrabi

Plate the kohlrabi in a deep plate and finish off with a third of the garnishing herbs.

Burrata

Serve the asparagus and peas in a deep plate, and place the burrata on top. Finishing 

off with salt, pepper and the remaining garnishing herbs. 

Duck  

Remove the lid and heat the duck in the oven for 7-9 minutes. 

Take the black garlic sauce out of the pot of water and pour over the duck. 

Mix the endive with the dressing and serve on the side. 

Couscous

Plate de pearl couscous in a bowl.

Brownie

Heat the brownie for 7 minutes in the oven. Finish off with the crumble and cream.

YUST Easter instructions

These instructions are in the order we would serve the menu at YUST. 

If you would like to have everything together, you can! 


