
INGREDIËNTEN - 100 personen

100 st. Kippentournedos

1 kg ui - 5 teentjes look

0,5 kg boter

enkele takjes tijm en rozemarijn

0,5 kg mosterd

5 l bruine jus en 1 l room

4 bot pijp ui

10 kg groene boontjes

2,5 kg groene asperges

10 kg vastkokende aardappelen

5 l kippenbouillon

• peper en zout

douce

douce

À la douce met Volys.

Wij maken het je heerlijk gemakkelijk!
OP ZOEK NAAR LEUKE ZOMERSE RECEPTEN ? OP ZOEK NAAR EEN LEUK ZOMERS THEMA ? EN HET JEZELF HEERLIJK 
GEMAKKELIJK MAKEN?

1 Bak de Kalkoenpavé op 160°C tot een kern van minimum 65°C.

2 Snij de courgettes, de aubergines, de rode paprika en de rode ui in 
brunoise. Bak de groenten aan in wat olijfolie samen met de tijm en de 
laurier. Kruid af met peper en zout. Snij de tomaten in 2 en maak deze 
een beetje hol. Vul ze op met de ratatouille en bak deze 5 minuten in 
de oven van 160°C

3 Bak de balkjes aardappelen in wat olijfolie mooi bruin aan en bak verder 
in de oven gedurende ± 20 minuten. Spuit enkele toefjes lookmayonaise 
op de aardappel en werk af met wat tuinkers. Maak een bruine jus en 
schik alles op het bord. 

INGREDIËNTEN - 100 personen

100 st. Kalkoenpavé

2,5 kg courgettes - 2,5 kg aubergines

2,5 kg rode paprika - 2,5 kg rode ui

enkele takjes rozemarijn

enkele blaadjes laurier

0,5 l olijfolie

50 st. kleine tomaat

10 kg aardappel in balkjes

0,5 kg lookmayonaise

0,3 kg tuinkers

5 l bruine jus

• peper en zout Art. 18991: 10 st. / flap (ca 125 g / st.)  
Art. 18854: 10 st. / flap (ca 155 g / st.)

1 Bak de Kippentournedos op 160°C tot een kern van minimum 65°C.

2 Kook de boontjes op zijn Engels bijtgaar. Snij de groene asperges en de 
pijp ui schuin. Bak de asperges kort aan in boter en voeg er de boontjes 
aan toe. Kruid af en werk af met de fijngesneden pijp ui.

3 Bak de ui licht aan in boter en voeg er de look, tijm, rozemarijn aan toe. 
Voeg er vervolgens de bruine jus, mosterd en de room aan toe. Laat de 
saus inkoken, kruid af en steek door een puntzeef. 

4 Snij de geschilde aardappelen in dikke plakken, leg ze in een sauteuze 
en voeg er de kippenbouillon en een klontje boter aan toe. Kook ze 
gaar. Bak ze nog wat aan in boter tot ze mooi goudbruin zijn. Schik 
alles mooi op een bord.

Art. 122926: 10 st. / flap (ca 125 g / st.)

Met Volys kom je volop aan je 
trekken.

We stellen je een heerlijk thema 
voor met lekkere producten in 
unieke recepten:

 bereiding: 60 min.-100 p.

Fransen houden van een lekker 
mals stukje vlees creatief aan-
gevuld met groenten en aardap-
pelen. 

Ratatouille, stoofpotjes, pommes 
fondantes,… gecombineerd met 
dat niet te versmaden stukje vlees. 
Franser kan het niet.

Zonder de Franse kazen niet te 
vergeten natuurlijk. Volys Kip 
crème de Brie appel honing 
verenigt alles in 1 product.

Volys gevogelte is voorgegaard 
waardoor het veilig, betrouwbaar 
en heerlijk mals in een mum van 
tijd op het bord komt.

Verwen je gasten met dit Franse 
thema en laat je verrassen door 
de suggesties in deze folder.

Bon appétit !

 bereiding: 60 min.-100 p.



1 Bak het gebraad tussen de 150 en 160°C tot een kern van 65°C.

2 Snij de sjalot in brunoise, sueer deze aan in wat boter. Voeg er de tijm 
en de laurier aan toe. Bak de champignons mee aan en kruid deze goed 
af. Zet de kippenbouillon en room op, voeg er de roux aan toe en mix. 
Voeg er vervolgens de sjalot en de champignons aan toe. Haal er de tijm 
en de laurier uit en smaak af.

3 Stoom de krieltjes bijtgaar.

4
Was de komkommer en de radijsjes. Haal het zaad uit de komkommer. 
Versnij de komkommer, de radijsjes en de augurk. Vermeng deze en 
voeg er een scheutje olijfolie, witte wijn azijn, peper en zout aan toe. 

5 Werk het slaatje af met de dragonblaadjes en de 
waterkers. Schik alles mooi op een bord en werk de                                                                                                                         
aardappelen af met de patatas bravas kruiden.

INGREDIËNTEN - 100 personen

15 kg Kalkoenfiletgebraad Royal

1 kg sjalot en 4 bot waterkers

0,3 kg boter en 0,15 l olijfolie

enkele tijm - laurier - dragon

10 kg geschilde krieltjes

5 kg champignons

2,5 l kippenbouillon

2,5 l room & scheut witte wijnazijn

0,2 kg roux

7 kg komkommer

2 kg augurk

5 bot radijsjes en 1 bot peterselie

• pezo & patatas bravas kruiden
Art. 107695: ca 1,5 kg / st

1 Bak de Kip crème de Brie appel honing in de oven op 180°C tot een 
kern van 65°C.

2 Was de krieltjes en snij deze in partjes. Stoom deze 12 à 15 minuten. 
Snij de kerstomaatjes in 2 en voeg deze bij de aardappelen. Voeg er de 
olijfolie, de Provençaalse kruiden, peper en zout aan toe. Vermeng goed 
en bak verder in een oven van 180°C. Dit gedurende 8 à 10 minuten.

3 Maak een bruine jus en schik alles mooi op een bord en werk af met de 
micro salade.

INGREDIËNTEN - 100 personen

100 st. Kip crème Brie appel honing

12,5 kg krielaardappelen

12,5 kg kerstomaatjes mengeling

0,1 kg Kalkoenlardinettes

0,5 l olijfolie

1 kg micro salade

5 l bruine jus

• peper en zout

• Provençaalse kruiden

Lardinetten art. 69139: 1 kg / zak Kip crème de Brie appel honing 
art. 74833: 24 x ± 125g

 bereiding: 60 min.-100 p.  bereiding: 60 min.-100 p.

Volys, Oudstrijderslaan 11 - 8860 Lendelede


