
 

 

 

 

  

 

 
 

CINEMA CULINAIR: Chef 

zaterdag 13 en zondag 14 februari (Valentijnsdag) 

 

GUMBO VAN ANDOUILLEWORST 

Louisiana stoofpotje met pittige varkensworst, in een bruine roux met okra, paprika geserveerd met 

een brosse crostini. 

*** 

SPAGHETTI AGLIO OLIO 

Klassieke spaghetti met olie, knoflook, peterselie, pepertjes en Parmezaanse kaas.  

Meest sensuele gerecht van de film. 

*** 

KOREAANSE KIP, MET INGELEGDE UI, JALAPENOPEPER EN KIMCHI SALADE 

Kipdijfilet in gochujang-chili, gember, soja, sesamolie en knoflook. Met ingelegde rode ui, 

jalapenopeper, sesamzaad, en kimchi van Chinese Kool. 

*** 

BUIKSPEK MET POMPEMCRÈME EN KORIANDERSAUS 

Buikspek gemarineerd met Chinese kruiden, met pompoencrème en gember en garnering van radijs 

en koriandersaus. 

*** 

DE CUBANO 

In mojo gemarineerde varkensschouder, uitgebakken spekreepjes, belegen kaas, ham en grote 

augurkrepen. Op een baguette met mosterd. Wereldwijd food truck fenomeen. 

*** 

NEW ORLEANS BEIGNET 

Kleine kussentjes van oliebolletjes, geserveerd met gekarameliseerde ananas en banketbakkersroom. 

*** 

BRISKET 

Texas style BBQ-brisket. Uren gemarineerde en gerookte runderborst, naar recept van Aaron 

Franklin. Supermals en umami smaak.  

 



Maak uw foodfilm-beleving compleet met een van onze vertrouwde huiswijnen à €10,- per fles 

Wit: Verdejo 2018, ”Puerta Adalia”, Rueda, Spanje 

Rood: Tempranillo 2019, ”Ortiga”, Castillië, Spanje 

 

Tickets bestellen (let op!): Bestellen gaat via de website van Cinema Culinair:  

Voor 13 februari: klik hier.  

Voor 14 februari: klik hier.  

 

Praktische informatie: Het diner is op de dag zelf af te halen tussen 15:00 en 18:00 bij Restaurant 

Brunel of in Alphen a/d Rijn. Bezorgen is op de dag zelf mogelijk tussen 15.00 en 18.30 uur in 

(omgeving) Gouda en Rotterdam. In de instructiemail en de meegeleverde handleiding van Brunel’s 

filmdiner take away staat welke eenvoudige handelingen er uitgevoerd moet worden per gerecht. Voor 

koude gerechten geldt: uitpakken en serveren maar. Warme gerechten moeten worden opgewarmd in 

de pan, oven of de magnetron. Thuis dien je zelf de filmstream te downloaden voor €2,99 via de 

streamingdienst Film.nl. 

 

* Deze editie van Cinema Culinair leent zich ook uitstekend om er een unieke middagactiviteit van te 

maken. Wil je je diner eerder afhalen of laten bezorgen mail dan even naar brunel@planet.nl 

 

Voor alle informatie bekijk de website van Cinema Culinair: klik hier.  

 

 

https://www.cinemaculinair.nl/nl_nl/product/chef-filmdiner-take-away-zat-13-2-2021-gouda-rotterdam/
https://www.cinemaculinair.nl/nl_nl/product/chef-filmdiner-take-away-zon-14-2-2021-gouda-rotterdam/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frestaurantbrunel.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Deb1d6803be359567c2a25d0bd%26id%3D1c35e27aa7%26e%3Dad53b355bb&data=04%7C01%7C%7C3a6a2bf8cfa44ca092e808d8773c8126%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637390449028034342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=flwXyoKxQjyzF6TxkBr3MkvDcUI2XwG99M0NDR32%2F0I%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frestaurantbrunel.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Deb1d6803be359567c2a25d0bd%26id%3D587cdbee71%26e%3Dad53b355bb&data=04%7C01%7C%7C3a6a2bf8cfa44ca092e808d8773c8126%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637390449028034342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kkV1oF%2B4GrWclsSbYf15V%2FjG%2FMPUMtv1EEZ%2BgqrgA3Q%3D&reserved=0
https://www.cinemaculinair.nl/nl_nl/chef-take-away/

