
Wat vet! Jullie zijn in het bezit van de WOK@HOME! Wij gaan er samen voor 
zorgen dat we de Pelle’s beleving bij jullie thuis gaan creëren, want jullie gaan de 
Pelle’s Wandeling Over de Kaart (WOK) doen. Je bepaalt je eigen tempo en je 
creëert je eigen sfeertje! We wensen jullie een smakelijke wandeling toe! 

Maar voordat het zover is, lees het Pelle’s stappenplan zorgvuldig door! 
• Zorg dat je netjes gekleed bent, anders trek nog even wat leuks aan.
• Rol de kaart uit over de tafel.
• Plaats de bijgeleverde waxinelichtjes op de twee Pelle´s logo’s.
• Plaats de bakjes met de gerechten met de juiste nummers op de juiste rondjes 
  op de kaart (1-16).
• Scan de QR code en start de playlist ‘Waarom niet vandaag?’. Wij zorgen voor 
  gezellige muziek! 
• Belangrijk: Schenk vast een mooi glaasje in. Denk niet alleen aan jezelf, maar juist
  ook aan een ander! In het bezit van het Pelle’s Wandeling over de Kaart 
  bierpakket? Begin dan met het openen van de Omer Blond.
• Verwarm alvast de oven voor op 175 graden.

Pelle’s Bierpakket - wat schenk je bij welke (voet)stap?
•  Stap 1: Omer Blond
•  Stap 2: Fourchette Tripel
•  Stap 3: Westmalle Dubbel (vleesgerechtjes) & 
   Gouden Carolus Tripel (kip- en visgerechtjes)
•  Stap 4: Gouden Carolus Classic & Maallust 1818
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We gaan beginnen!
• Alles staat op tafel, de glazen zijn gevuld en de kaarsjes branden.
• Ook aan de borden en het bestek gedacht?
• Jullie zijn goed gekleed, goed gemutst en hebben er zin in.
• De playlist op Spotify wordt afgespeeld.
• De oven is inmiddels voorverwarmd op 175 graden.

We hebben de wandeling voor jullie opgedeeld in 4 stappen; een broodje vooraf,
voorgerechtjes (warm/koud), enkele hoofdgerechtjes en heerlijke nagerechtjes. 

Stap 1 – Huisgemarineerd stokbrood
• Doe ons huisgemarineerde stokbrood voor 6 á 7 minuten in de oven. Als dit klaar
   is, snijd je het stokbrood en serveer je het in bijvoorbeeld een schaaltje op tafel.
   Zo hebben jullie al lekker wat te smikkelen!
• Let op: laat de oven aanstaan op 175 graden. Deze heb je nog nodig.

Stap 2 - Warme en koude voorgerechten
• Verwijder de deksels van alle bakjes. De gerechtjes worden zichtbaar. 
  Ziet dat er niet lekker uit? 
• Plaats bakje nummer 2, 5 en 7 in de oven (7 minuten). 
  Let op: alleen het aluminium schaaltje. 
• Haal de bakjes na 7 minuten uit de oven met ovenhandschoenen en plaats ze 
terug op het juiste nummer op de kaart.

Geniet van deze heerlijke voorgerechten. Neem je tijd, en maak het gezellig. Wij 
hebben voor jullie 16 vragen bedacht om het gesprek op gang te brengen. Hoe 
leuk? Begin bij gerecht 1, en kijk direct welke vraag er boven het rondje zweeft. 
Durf deze vraag elkaar te stellen voor een memorabele avond! 

Stap 3: De lekkerste hoofdgerechten
Jij bepaalt het tempo, dus ook de tijdsduur van het etentje. Maar mocht je zover 
zijn om te starten met de warme gerechten, dan zouden we het volgende 
adviseren:

• De oven staat nog steeds op 175 graden. 
• Je plaatst uitsluitend de aluminium bakjes in de oven. 
•  Plaats de bakjes met de nummers 11, 12, 14 en het bijgerecht (aardappelgratin) 
   8 minuten in de oven.
• Plaats de bakjes met nummer 10 en 13 in de oven, denk hierbij aan de gewenste
   garing van het vlees. 
   Rare (5-6 minuten), medium (6-7 minuten) of well done (8-9 minuten).

Haal alle bakjes tegelijkertijd uit de oven en plaats ze op de kaart. Jullie kunnen 
beginnen met smullen! 

Stap 4 - Nagerecht
Twee heerlijke nagerechten staan op jullie te wachten. 
Het mag nu eindelijk! Helaas wel het einde van de 
wandeling. Hopelijk was het lekker, verrassend en 
grandioos! Bonbon’s meegenomen voor bij de koffie? 
Goed idee! Nu alleen nog de koffie.


