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Inleiding 

Op een nazomerse woensdagavond zijn we met een aantal heren in Café de Keulsche Kar in Venlo 
een glaasje bier gaan drinken. Iemand kwam met een idee om met dit stel en enkele anderen 
maandelijks te gaan koken. Toen we eenmaal uitgediscussieerd waren en de neuzen dezelfde kant op 
stonden, was Venlo een nieuwe kookklup rijker: Kaokklup Biétgaar. 

Biétgaar is een club van mannen van zowel jonge- als gerijpte heren die op de derde maandag van de 
maand hun kunsten vertonen bij Eetcafé de Strael aan de Winkelveldstraat in Venlo. Iedere keer is 
iemand anders chef de cuisine, hij zorgt dan voor het menu, receptuur, de boodschappen en is 
verantwoordelijk voor de presentatie. 
 
U vindt hier menu's die samengesteld zijn door leden van Biétgaar. Vanaf het tweede seizoen zijn we 
ook punten gaan toekennen aan de gerechten. De gerechten zijn door de leden van Biétgaar 
gewaardeerd en de schaal loopt van 1 tot en met 5. 

De leden van Biétgaar wensen u veel kookplezier en smakelijk eten! 
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1.) 20-09-2004 Samengesteld door Rob Drissen  
Aantal personen: 8 
 
- Soep met reepjes kip en citroengras  
- Kipsaté met satésaus  
- Roergebakken rundvlees met Chinese bladgroenten  
- Pittige sichuan noedels  
- Varkensvlees Vietnamese stijl in slablaadje  
- Rijstsalade met komkommer en noten  
- Thaise pittige biefsalade  
- Peertjes met kerriekaramel en vanille-ijs  

Soep met reepjes kip en citroengras  

Aantal sterren: 3 
 
Ingrediënten: 
- 8 kippenpoten 
- 2 stengels citroengras 
- 6 limoenblaadjes 
- 6 tenen knoflook gehalveerd 
- 4 verse rode pepers grof gehakt 
- 8 cm verse gember in dikke plakken 
- 3 liter water 
- het sap van 2 limoenen 
- 2 eetlepels vissaus 
- 8 eetlepels lichte sojasaus 
- 8 lente-uitjes dun gesneden 
- 2 eetlepels vers korianderblad 
 
 

 

Bereiding: 
Verwijder het vel van de kippenpoten en doe de kip in een grote pan. Kneus het citroengras met een 
deegroller, knijp de limoenblaadjes even samen in de hand. Doe ze in de pan samen met de knoflook, 
de rode peper, de gember en 3 liter water. Breng alles aan de kook en laat dit ongeveer 30 minuten 
zachtjes trekken tot de kip goed gaar is. 
 
Zeef de bouillon en doe hem over in een schone pan. Pluk het kippenvlees eraf met je handen. Doe 
de kip in de pan met de bouillon, het limoensap, de vissaus, de sojasaus en de gesneden lenteui. 
Breng de soep heel langzaam aan de kook. Schep de dampendhete soep in kommen. Garneer de 
soep met het koranderblad en eventueel een sli ertje rode peper.   
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Kipsaté met satésaus  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
Saté: 
- 6 kipfilets in dobbelstenen van 2-2 cm gesneden 
- 1 eetlepel korianderzaad gemalen ( ketoembar) 
- 2 tenen knoflook gehakt 
- 2 eetlepels suiker 
- 3 theelepels zout 
- arachideolie 
- houten satéstokjes 1-2 per persoon 
 
Satésaus:  
- 3 eetlepels olie 
- 1-2 eetlepel(s) vers gehakte rode peper 
- 10 sjalotjes fijn gehakt 
- 1 eetlepel korianderzaad gemalen (ketoembar) 
- 1 stengel citroengras fijn gehakt 
- 5 dl kokosmelk 
- 3 eetlepels palmsuiker 
- mespuntje zout 
- 3 eetlepels pindakaas 
- 100 gram geroosterde pinda's gehakt 
 
Bereiding: 
Saté:  
Leg de satéstokjes in een lage schaal gevuld met water. 
Meng het korianderzaad, knoflook, suiker en het zout door elkaar. Meng dit met de stukjes kip en 
laat het ongeveer 1 – 2 uur staan. 
Rijg de blokjes vlees aan de stokjes. Verhit de olie in een koekenpan of grillpan en bak de spiesjes tot 
het kippenvlees doorbakken is, 3-4 minuten aan elke kant. 
Serveer de spiesjes met rijst en satésaus. 
 
Satésaus:  
Verhit de olie in een braadpannetje. Bak de rode pepers, sjalotjes, koriander en het citroengras in de 
olie tot de ui zacht is. Voeg de kokosmelk, suiker, het zout en de pindakaas toe. Laat de saus 10 
minuten koken tot hij indikt.Voeg een beetje water toe als de saus te dik wordt. Doe de saus in een 
kom en strooi er de pinda’s over.  
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Roergebakken rundvlees met Chinese bladgroenten  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
Rundvlees en Chinese bladgroenten: 
- 300 gram biefstuk of malse runderbaklappen in dunne plakjes gesneden 
- 2 eetlepels olie 
- 2 rode chilipepers gehakt zonder zaad 
- stronk broccoli of bleekselderij in stukken van 3 cm gesneden 
- 200 gram peulen afgehaald 
- 100 gram taugé 
- 1 eetlepel oestersaus 
- 1 flinke theelepel chilipasta 
 
Marinade:  
- 1 eetlepel olie 
- 4 tenen knoflook gehakt 
- 1 eetlepel gemberwortel gehakt 
 
Bereiding: 
Meng de benodigdheden voor de marinade en zet daar de plakjes vlees in. Zet ongeveer 30 minuten 
apart. Schep het vlees uit de marinade en gooi de marinade weg. Verhit de 2 eetlepels olie in de wok 
op een middelhoog vuur. Roerbak het vlees in porties 1-2 minuten in de hete olie tot het bruin is. 
Schep het vlees uit de wok en laat op keukenpapier uitlekken. 
Doe vervolgens de chilipepers, broccoli of bleekselderij, peultjes en taugé in de wok en roerbak 2 
minuten tot de groente beetgaar zijn. Schep er dan de plakjes vlees, oestersaus en chilipasta door en 
roerbak dan nog 1 minuut tot het mengsel goed warm is. Serveer het warm met rijst of mie.  
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Pittige sichuan noedels  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
Sichuan noedels: 
- 250 gram speklappen zonder zwoerd klein gehakt 
- 250 gram eiermie 
- 1 eetlepel sesamolie 
- 2 eetlepels olie 
- 4 grote tenen knoflook gehakt 
- 3 cm gemberwortel gehakt 
- 6 lenteui klein gehakt 
 
Marinade:  
- 1 eetlepel donkere sojasaus 
- 1 eetlepel rijstwijn 
- 1 theelepel zout 
- 1/2 theelepel vers gemalen peper 
 
Smaakmakers:  
- 1 eetlepel sesampasta of gladde pindakaas 
- 1 eetlepel donkere sojasaus 
- 1 eetlepel lichte sojasaus 
- 1/2 - 1 eetlepel chili-bonensaus 
- 1/2 - 1 eetlepel chiliolie 
- 1/2 theelepel zout 
 
Bereiding: 
Meng de benodigdheden voor de marinade. Doe het gehakte vlees hierdoor en laat 20 minuten 
staan. Meng de smaakmakers en zet apart. 
Kook de mie 3-5 minuten in kokend water. Giet ze af en dompel ze in koud water. Laat ze goed 
uitlekken en meng er de sesamolie door. (Je kunt de mie goed afgedekt met keukenfolie maximaal 2 
uur in de koelkast bewaren). 
Verhit de wok en doe er de olie in tot deze begint te dampen en voeg de knoflook, gemberwortel en 
de lenteui toe. Roerbak 30 seconden. Doe het speklapgehaktmengsel erdoor en blijf roerbakken tot 
het vlees verkleurt. Voeg de smaakmakers toe en laat het aan de kook komen. Doe er dan de 
afgekoelde mie bij en roerbak het geheel totdat deze goed heet is. 
Schep het gerecht in een warme schaal en serveer direkt.  
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Varkensvlees Vietnamese stijl in slablaadje  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 1 eetlepel olie 
- 1 sjalotje gehakt 
- 2 tenen knoflook gehakt 
- 1 rode peper zonder zaad 
  fijngehakt 
- 250 gram varkensvlees 
- 1 eetlepel vijfkruidenpoeder 
- 225 gram waterkastanjes  
  of bamboescheuten gehakt  
  (bamboescheuten eerst goed 
  afspoelen) 
- 1 eetlepel vissaus 
- 2 eetlepels sojasaus 
- 1 eetlepel honing 
- verse slablaadjes 
- 75 gram taugé 
- korianderblad 
 
 

Bereiding: 
Verhit de olie in een wok en bak de sjalot en de knoflook 2 minuten. Voeg de peper toe, samen met 
het varkensvlees en vijfkruidenpoeder. Bak het 5 minuten. Schep de waterkastanjes of 
bamboescheuten, vissaus, sojasaus en de honing erdoor. Roerbak of laag vuur tot het vlees gaar is. 
Laat alles afkoelen in de koelkast (ongeveer 20 minuten). 
Haal de slablaadjes los en leg 8 of 16 bladeren op een grote schaal. Schep de taugé door het vlees en 
verdeel het mengsel over de bladeren. Garneer met koriander en serveer.  
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Rijstsalade met komkommer en noten  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 200 gram basmatirijst of 300 gram gekookte rijst 
- 1 kleine komkommer geschild en in blokjes gesneden 
- 1 mango in blokjes gesneden 
- 100 gram gepelde gehakte noten 
- 4 eetlepels gembersiroop 
- 4 eetlepels limoensap 
- 1 eetlepel kerriepoeder 
- zout 
- 4 eetlepels vers korianderblad gehakt 
 
Bereiding: 
Kook de rijst gaar en laat ze afkoelen. Schil de komkommer en snijd ze in kleine blokjes. Schil de 
mango en snijd het vruchtvlees in kleine blokjes. Hak de noten grof. Vermeng de gembersiroop met 
het limoensap en de kerriepoeder, een snufje zout en het korianderblad. Schep vervolgens het 
sausje, de komkommer- en mangoblokjes en de noten door de rijst.  
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Thaise pittige biefsalade  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
Salade: 
- 2 mooie biefstukken van de haas 250 gram elk 
- 1 rode ui in dunne plakjes gesneden 
- 1/2 komkommer zonder zaad in dunne reepjes gesneden 
- 1 stengel citroengras fijn gehakt 
- 2 eetlepels lenteui gehakt 
 
Dressing:  
- sap van 2 limoenen of citroenen 
- 2 eetlepels vissaus 
- 3 rode chilipepers in dunne ringetjes gesneden 
 
Garnering:  
- verse korianderblaadjes 
- muntblaadjes 
 
Bereiding: 
Bak of grilleer de biefstukken rosé. Zet ze apart om af te koelen, ongeveer 10 minuten. Meng de 
benodigdheden voor de dressing en zet apart. Snijd het afgekoelde vlees in dunne plakjes en doe in 
een kom. Dan de plakjes rode ui, reepjes komkommer, het gehakte citroengras en de lenteui er bij 
doen. Goed mengen. Vervolgens de dressing erbij gieten en goed mengen. Het kan gekoeld of op 
kamertemperatuur geserveerd worden. Garneren met de koriander en de muntblaadjes.  
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Peertjes met kerriekaramel en vanille-ijs  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
Vanille-ijs: 
- 6 eidooiers 
- 210 gram witte basterdsuiker 
- 1/2 liter melk 
- 4 dl slagroom 
- 1 vanillestokje 
 
Peertjes met kerriekaramel:  
- 16 kleine peertjes geschild  
  (heel laten) 
- 1 eetlepel korianderzaad 
- 1 kaneelstokje 
- 8 anijssterren 
- 1 vanillestokje 
- 500 gram suiker 
- 1 fles witte wijn 
- 1/2 liter water 
- 1 citroen 
- 1 sinaasappel 
- 1 theelepel kerriepoeder 
 
Bereiding: 
Vanille-ijs: 
Breng de melk aan de kook met de helft van de suiker en het vanillestokje dat in de lengte is 
doorgesneden. Neem de pan van het vuur, doe de deksel erop en laat het vanillestokje gedurende 10 
minuten in de melk trekken. Klop met de elektrische handmixer op de middelste stand de eidooiers 
met de rest van de suiker gedurende 1 minuut lichtgeel en schuimig. 
Zet de pan terug op het vuur. Als de melk opnieuw kookt giet men al kloppend een beetje melk bij de 
eidooiers. Voeg vervolgens dit mengsel aan de rest van de melk toe, terwijl u blijft roeren met een 
houten spatel. Het mengsel mag NIET koken, gebruik hiervoor de kookthermometer. Bij 83 graden 
kunt u de pan van het vuur afnemen (nog wel blijven roeren, tot het mengsel dik begint te worden). 
Als de saus dik genoeg is dan deze zeven (voorkomt klonteren). Verwijder het vanillestokje en doe er 
dan de room bij (hierdoor stopt het kookproces). Als de saus schift tijdens de bereiding, klop dan met 
de mixer op de snelste stand een eetlepel koude melk of room erdoor. 
Koel het mengsel door de pan in een bak met water en ijs te zetten (ongeveer 20 minuten). Doe het 
mengsel in de ijmachine en laat het ongevver 20 minuten draaien. 
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Peertjes met kerriekaramel: 
Peertjes: Doe het water, de witte wijn, 400 gram suiker, het vanillestokje, het kaneelstokje, de 
koriander en de anijssterren in een pan. Voeg er de doormidden gesneden citroen en sinaasappel 
toe, met schil en al. Breng dit aan de kook en pocheer de peertjes beetgaar in het vocht. 
(Tip: houd het pocheervocht warm op een laag pitje voor de karamel) 
Snijd de peertjes doormidden en leg op elk bord 4 halve peertjes, of laat ze heel. 
 
Saus: laat de overige 100 gram suiker op een zacht vuur karameliseren tot een blonde karamel. Voeg 
dan het kerriepoeder toe en blus alles met wat pocheervocht van de peren. Voeg dan zoveel vocht 
toe dat u een dikke kleverige saus krijgt. 
Leg op elk bord 1 bolletje ijs en garneer de peertjes met de korianderzaadjes. Giet de karamelsaus op 
de vruchten en zorg dat die er ook een beetje langs loopt. Serveer het onmiddellijk.  
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2.) 18-10-2004 Samengesteld door Frank Theeuwen  
Aantal personen: 8 
 

- Veldsla met saffraancrème en rode mul  
- Kerriebouillon met geroosterde pompoen  
- Struisvogelbiefstuk met gember-amandelsaus met witlof en appelstroop en saffraanpuree  
- Gebakken appel en appelchips met roomijs  

Veldsla met saffraancrème en rode mul  

Aantal sterren: 4 
 

Ingrediënten: 
Rode mul: 
- 8 stuks rode mul 
- 2 eetl. olijfolie 
- 400 gr. gewassen en 
  gedroogde veldsla 
- zout 
- peper 
 

Saffraancrème:  
- 32 saffraandraadjes 
- 4 eetl. water 
- 300 ml. slagroom 
- 2 theel. mosterd 
- 2 eetl. citroensap 
- cayennepoeder 
- zout 
 

Dressing:  
- 200 ml. visfond 
- 24 saffraandraadjes 
- 2 eetl. citroensap 
- 8 eetl. olijfolie 
- 200 ml. droge witte vermout 
- peper 
- zout 
 

Bereiding: 
Saffraancrème: 
rooster de crème de 32 saffraandraadjes enkele seconden in een droge sauspan. De draadjes moeten 
diep rood van kleur zijn en mogen niet verbranden. Verkruimel ze en voeg 4 eetl. water toe met zout 
en cayennepeper. Laat ze 1 minuut inkoken, voeg de slagroom toe en kook in tot 2/3. Breng op 
smaak met mosterd en citroensap.  
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Dressing: 
Kook voor de dressing de fond met de vermout en 24 saffraandraadjes tot 1/3 in. Breng op smaak 
met olie, citroensap, peper en zout. 
 
Verdere bereiding: 
Snij de mulfilets in de huidkant overdwars twee keer in. 
Verhit een koekenpan en smeer hem in met olie. Smeer ook de vis in met olie. Voeg de vis toe en bak 
de filet op de huidkant in 3-5 minuten krokant en gaar. Breng ze op smaak met zout en peper. 
 
Maak de veldsla aan met de dressing en verdeel hem over de 8 borden. 
Leg hierop de mulfilets met de krokante huidzijde omhoog. Geef er de saffraancrème bij.  
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Kerriebouillon met geroosterde pompoen  

Aantal sterren: 3 
 
Ingrediënten: 
- 2 stuks pompoen van 250 gram 
- 2 eetl. milde kerriepoeder 
- 6 eetl. olijfolie 
- 2 l. bouillon 
- 4 tomaten 
- 1 rode peper 
- verse koriander 
- zeezout 
- versgemalen peper 
 
 

 

 

 

Bereiding: 
Verwarm de braadpan voor. Pompoen in plakken snijden, schillen en in stukken van 2 cm. snijden. 
Pompoen verdelen in de braadpan. Besprenkelen met 4 eetl. olie en bestrooien met zout en peper. 
De pompoen ongeveer 10 minuten in een oven, op 90 graden, laten roosteren en regelmatig 
omscheppen. 
 
Rode peper schoonmaken en in reepjes snijden. Tomaten wassen, in vieren snijden en zaadjes 
verwijderen. Daarna in reepjes snijden. 
 
In de soeppan 2 eetl. olie verhitten. Bouillon en kerriepoeder toevoegen, aan de kook brengen en ca. 
5 minuten zachtjes laten koken. Laat de tomaten en peper 1 minuut in de kerriebouillon mee 
verwarmen. 
 
Korianderblaadjes van de takjes plukken. Geroosterde pompoenen over 8 soepkoppen verdelen. 
Kerriebouillon met tomaat erover scheppen en bestrooien met koriander.  
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Struisvogelbiefstuk met gember-amandelsaus met witlof en appelstroop en 
saffraanpuree  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
Struisvogelbiefstuk, gember-amandelsaus, witlof en appelstroop: 
- 90 gr. blanke amandelen 
- 750 ml. wildfond 
- 6 cm. gemberwortel 
- 8 struisvogelbiefstukjes 
- 4 sjalotjes 
- 4 witlof 
- 8 eetl. olijfolie 
- 2 tomaten 
- 2 theel. verse dragon 
- 2 theel. appelstroop 
- vers gemalen peper 
- 4 eetl. slagroom 
 
Saffraanpuree:  
-12 aarappelen 
- 40 saffraandraadjes 
- 160 ml. slagroom 
- 4 eetl. citroensap 
- zout 
 
Bereiding: 
Struisvogelbiefstuk met gember-amandelsaus met witlof en appelstroop: 
Amandelen grof hakken. Gemberwortel schillen en in plakken snijden. Sjalotjes pellen en snipperen. 
In een braadpan 4 eetl. olie verhitten. Amandelen, gember en ui in ca. 5 minuten zachtjes bakken. 
Dragon, peper en fond toevoegen. Saus ca. 10 minuten tegen de kook aan verwarmen. Saus met de 
staafmixer glad pureren. 
 
Witlofblaadjes los halen, schuin halveren en wassen. Tomaat halveren, zaadjes verwijderen en in 
blokjes snijden.Braadpan verhitten en met 2 eetl. olijfolie bestrijken. De struisvogelbiefstukjes 
bestrooien met peper en zout en in ca. 4 minuten rosé bakken. Slagroom door de saus roeren en 
verwarmen. 
 
In de rest van de olijfolie, de witlof bietgaar roerbakken. Appelstroop erdoor roeren en bestrooien 
met zout en peper. Biefstuk en de witlof op 8 borden serveren. Garneren met tomaat. 
 
 

  



Pagina 18 van 53 
 

Saffraanpuree: 
Aardappelen schillen, klein snijden en wassen. Opzetten met ruim water en wat zout. Aardappelen 
gaar koken. Rooster de saffraandraadjes enkele seconden in een droge sauspan en voeg de slagroom 
toe. 
 
Pureer de aardappels. Schep er de saffraanroom erdoor. De aardappelpuree op smaak brengen met 
citroensap en zout.  
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Gebakken appel en appelchips met roomijs  

Aantal sterren: 3 
 
Ingrediënten: 
Gebakken appel en appelchips: 
- 10 elstar appels 
- 60 gr. boter 
- 4 eetl. suiker 
- 2 dl. Calvados 
 
Roomijs:  
- 5 eidooiers 
- 140 gr. witte basterdsuiker 
- 0,4 liter melk 
- 3 dl. slagroom 
 
 

 

 

 

Bereiding: 
Gebakken appel en appelchips: 
Oven voorverwarmen op 100 graden. Voor de appelchips 2 appels wassen en vanaf het steeltje in 
dunne plakjes schaven (32 stuks). 
Appelplakjes op een met bakpapier beklede bakplaat leggen en ca. 90 minuten in de oven laten 
drogen tot ze krokant zijn. Appelchips voorzichtig uit de oven nemen en op een bord laten afkoelen. 
 
Overige appels schillen. Klokhuis verwijderen en in partjes snijden. In een koekenpan de boter 
smelten. Appelpartjes en suiker toevoegen en 2 minuten bakken. Calvados in de pan schenken en de 
appels in nog 2-3 minuten gaar laten worden. 
 
Appelpartjes op 8 borden rangschikken. Grote bol ijs in het midden scheppen. In elk bol ijs 4 
appelchips steken. 
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Roomijs: 
Breng de melk aan de kook met de helft van de suiker. Neem de pan van het vuur, doe de deksel 
erop. Klop met de elektrische handmixer op de middelste stand de eidooiers met de rest van de 
suiker gedurende 1 minuut lichtgeel en schuimig. Zet de pan terug op het vuur, als de melk opnieuw 
kookt giet men al kloppend een beetje melk bij de eidooiers. Voeg vervolgens dit mengsel aan de rest 
van de melk toe, terwijl u blijft roeren met een houten spatel. 
Het mengsel mag NIET koken, gebruik hiervoor de kookthermometer, bij 83 graden kunt u de pan 
van het vuur afnemen (nog wel blijven roeren, tot het mengsel dik begint te worden). 
 
Als de saus dik genoeg is, zeven (voorkomt klonteren ) en doe er dan de room bij (hierdoor stopt het 
kookproces). Als de saus schift tijdens de bereiding, klop dan met de mixer op de snelste stand een 
eetlepel koude melk of room erdoor. 
Koel het mengsel door de pan in een bak met water en ijs te zetten (ongeveer 20 minuten) Doe het 
mengsel in de ijsmachine en laat het ongeveer 20 minuten draaien.  
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3.) 15-11-2004 Samengesteld door Wim Hovens  
Aantal personen: 8 
 
- Serranoham met limoendressing  
- Roergebakken biefstuk met aardappeltjes, peultjes en cashewnoten  
- Saltimbocca met pere al forno rozemarijn aardappeltjes mozzarella met tomaat en basilicum  
- Tiramisu  

Serranoham met limoendressing  

Aantal sterren: 3 
 
Ingrediënten: 
Serranoham: 
- Ongeveer 700 gram dun gesneden  
  serranoham 
- 2 Cavaillon meloenen 
- 100 gram zacht uitgebakken  
  buikspek julienne 
- diverse gemengde soorten sla 
 
Dressing:  
- 2 limoenen 
- 2 dl. Cogmans kloof,  
  Afrikaanse dessertwijn 
- 300 gram crème fraîche 
- peper 
- zout 
- mosterd 
 
Bereiding: 
Het vocht van de limoenen vermengen met de crème fraîche, daarna de rest van de ingrediënten 
toevoegen en mengen. De sla op het bord garneren, de serranoham, de meloenbolletjes en het 
uitgebakken spek erover verdelen en daarna afmaken met de dressing.  
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Roergebakken biefstuk met aardappeltjes, peultjes en cashewnoten  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 300 gram peultjes 
- 6 eetlepels olijfolie traditioneel 
- 500 gram biefstuk-reepjes 
- 400 gram aardappelblokjes 
- 1 theelepel sambal oelek 
- 2 eetlepels ketjap manis 
- 3 eetlepels ongezouten cashewnoten 
- 2 eetlepels gember-siroop 
- peper 
- zout 
 
 

 

 

 

Bereiding: 
Maak de peultjes schoon. Verhit 2 eetlepels olie in een wok. Roerbak de helft van de biefstuk 2 
minuten en schep het vlees uit de pan. Herhaal dit nogmaals met de rest van de biefstuk. 
Verhit de rest van de olie in de wok. Bak al omscheppend de aardappel-blokjes lichtbruin en schep er 
de peultjes door. Voeg na 1 minuut de biefstuk, de sambal, de ketjap, de noten en de gembersiroop 
toe. 
Warm alles al omscheppend goed door en breng het op smaak met peper en zout.  
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Saltimbocca met pere al forno rozemarijn aardappeltjes mozzarella met 
tomaat en basilicum  

Aantal sterren: 5 
 
Ingrediënten: 
Saltimbocca: 
- 3 plakken rauwe ham 
- 3 eetlepels geraspte kaas 
- 3 eetlepels peterselie 
- 1 ei 
- peper 
- nootmuskaat 
- 25 gram boter 
- 1 dl. marsala 
- 1 dl. droge witte wijn 
- 2,5 dl. kalfsfond 
- 8 schnitzels (zeer dun) 
- 8 plakken parmaham 
- 16 salieblaadjes (vers) 
- cocktailprikkers 

Pere al forno:  
- 8 harde peren (conference 
  of een andere stoofpeer) 
- 75 gram basterdsuiker 
- 225 ml. marsala 
- 75 ml. water 
- 3 cm. kaneel 
- 3 cm. vanille 

Rozemarijn aardappeltjes: 
- 2 kilogram aardappelen 
  (kleine) 
- 1/8 bos rozemarijn 
- 50 gram boter 
- zout 
 

Mozzarella met tomaat en basilicum:  
- 4 grote rijpe tomaten 
- 1 bol mozzarella 
- 0,5 bos basilicum 
- 75 gram veldsla 
- 4 zwarte olijven 
- 0,5 eetlepel witte wijnazijn 
- 1 eetlepel balsamico-azijn 
- 4,5 eetlepel olijfolie 
- zout 
- peper 

 
Bereiding: 
Saltimbocca: 
Maak een mengsel van fijngesneden ham, kaas, peterselie, ei, peper en nootmuskaat. Verdeel het 
mengsel over de schnitzels en rol deze op. Wikkel hier een plak parmaham om. Leg er twee blaadjes 
salie op en steek deze vast met cocktailprikkers. 
Bak de rolletjes in 15 minuten gaar en bruin (oven op kerntemperatuur). Houd ze warm (in een 
schaal of op een bord). Schenk de marsala en de witte wijn in de braadpan. Roer het aanbaksel goed 
los en laat de saus inkoken. Serveer het vlees met de saus. Serveren met aardappelpartjes gebakken 
in olijfolie met knoflook en rozemarijn, pere al forno, tomaat met basilicum. 
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Pere al forno: 
Schil de peren, halveer en ontpit ze, de steeltjes eraan laten zitten. Neem een ovenschotel, waarin de 
peren precies passen. Doe hierin de marsala, het water, het kaneelstokje, de vanille en de 
basterdsuiker. 
Zet de peren in de schotel en zet deze in een voorverwarmde oven (170 graden.), gedurende 
ongeveer 1 uur, afhankelijk van de perensoort (afgedekt met aluminiumfolie), of in de pan. 
 
Rozemarijn aardappeltjes: 
De aardappelen schillen en in 4 partjes snijden. De scherpe kanten iets afronden. Kook de 
aardappelen beetgaar in water met zout en wat roze-marijn. Na het koken de aardappelen uit laten 
dampen. 
Van de rozemarijn de naalden afhalen. 
De boter verwarmen en daar de aardappelen in bakken. Op het laatst de rozemarijn meebakken. 
Afsmaken met wat zout. 
 
Mozzarella met tomaat en basilicum: 
Maak de dressing van azijn en olie, zout en peper (gembervocht of honing, mosterd). Leg op een 
klein bordje een blaadje veldsla. Snij de tomaten in mooie plakken. Snij de mozzarella in mooie 
plakken. Leg een tomaatplakje op de veldsla met daarop dakpansgewijs een plakje mozzarella. 
Besprenkel het met wat van de dressing. Garen met een blaadje basilicum en een halve olijf.  
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Tiramisu  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 6 eierdooiers 
- 150 gram poedersuiker 
- 375 gram mascarpone 
- 3 gelatine-blaadjes 
- 0,4 liter slagroom 
- scheutje amaretto 
- 300 gram lange vingers 
- 0,3 liter sterke koffie 
- een cakevorm bekleed met plasticfolie 
 
 

 

 

 

Bereiding: 
Zet sterke koffie. Klop de eierdooiers met de poedersuiker au bain marie tot een schuimige massa 
ontstaat. Voeg de geweekte, warm gemaakte gelatine toe. Voeg hier de mascarpone aan toe en 
meng dit met een garde tot een homogene massa. Klop de slagroom stijf en voeg deze toe aan het 
mengsel. 
Giet de koffie in een diep bord of een kom. Voeg hier een scheut amaretto aan toe. Doop de lange 
vingers snel in dit koffiemengsel. Schik ze naast elkaar in een laag mascarponecrème. Schep iets meer 
dan de helft van de crème over de laag lange vingers. 
Rol de overige lange vingers snel door de koffie en schik ze dicht tegen elkaar op de 
mascarponecrème en schep weer mascarponecrème erop. 
Laat het gerecht 3 tot 4 uur, afgedekt met plasticfolie, in de koelkast opstijven. Zeef er voor het 
opdienen cacaopoeder overheen of maak een garnering van cacao.  
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4.) 20-12-2004 Samengesteld door Peter Smeets  
Aantal personen: 8 
 
- Kerriegehakt in bladerdeeg  
- Paddestoelentaartje met peterseliesaus  
- Lauwwarme salade van kalkoenmedaillons in tomaat-dragonsaus  
- Hertenbiefstuk met romige zuurkoolpuree en gebakken paddenstoelen melange  
- Mangocreme met roomijs  

Kerriegehakt in bladerdeeg  

Aantal sterren: - 
 
Ingrediënten: 
- 375 gram bladerdeeg 
- 375 gram gehakt 
- 1 kleine wortel 
- 2 lenteuitjes 
- 1 eetlepel vruchtenchutney 
- 1 theelepel kerriepoeder 
- vers gemalen peper 
 
Bereiding: 
Meng gehakt,wortel, lenteuitjes, chutney en kerriepoeder in een kom en breng op smaak met 
peper.Dek af en zet tot gebruik in koelkast. 
Rol het deeg uit tot een lap van 3 mm dik en snijd er een vierkante lap van 30*30 cm uit.Halveer het 
deeg.Verdeel de vulling in twee porties en maak van elke portie een dunne wordt van zo’n 30 cm 
lang.Leg de worsten in de lengte op de rechthoekige vellen deeg en rol op. 
Bestrijk de randen met water en stop de zijkanten van de rolletjes dicht. Snijd de rolletjes in plakken 
van 1 cm en leg deze op een ingevette bakplaat en bak ze 12-15 minuten of tot de vulling gaar is en 
het deeg goudbruin en gerezen is.  
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Paddestoelentaartje met peterseliesaus  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 8 plakjes roomboterbladerdeeg (diepvries) 
- 600 gram gemengde paddestoelen (o.a. oesterzwammen en shii-takes) 
- 2 sjalotjes 
- 4 teentjes knoflook 
- 14 eierdooiers 
- 8 eetlepels olijfolie 
- 6 eetlepels bloem 
- 500 ml slagroom 
- 2 zakjes verse peterselie a 30 gram 
- 1 pot gevogeltefond (380 ml) 
 
Bereiding: 
Oven voorverwarmen op 200 graden. Plakjes deeg op werkvlak uitspreiden en laten ontdooien. 
Paddestoelen schoonborstelen en in plakjes snijden. Sjalot en knoflook pellen en fijnsnijden. 
Taartvormpjes licht met olie invetten. Deegplakjes iets uitrollen en zo in vormpjes leggen dat deeg 
ruim over rand hangt. Deegbodems enkele malen met vork inprikken en dun met 1 losgeklopte 
eierdooier bestrijken. 
In koekenpan 3 el olie verhitten en sjalot met 1 teentje knoflook 30 sec. fruiten. Paddestoelen 
toevoegen en op hoog vuur meebakken. Op smaak brengen met zout en peper. Paddestoelen in zeef 
laten uitlekken, vocht opvangen. 
Rest van eierdooiers met paddestoelenvocht losroeren. Bloem in 125 ml slagroom loskloppen en 
door eierdooiers roeren. Paddestoelen over taartvormpjes verdelen en roommengsel erop schenken. 
Taartjes in midden van oven in ca. 20 min. gaarbakken. Steeltjes van peterselie plukken en 
grofhakken. Kwart van peterselieblad achterhouden voor garnering, rest in kom overgieten met 
kokend water en na 15 sec. in zeef met koud water afspoelen en goed laten uitlekken (= blancheren). 
 
In koekenpan gehakte peterseliesteeltjes met rest van knoflook in 1 el olie 1 min. zachtjes bakken. 
Fond erbij schenken en op hoog vuur tot eenderde inkoken. Rest van slagroom erdoor roeren en saus 
nog 3 min. laten inkoken. Peterselieblad droogdeppen, fijnhakken en door roomsaus roeren. 
Taartjes voorzichtig uit vorm nemen en 1 min. op rooster laten uitdampen. Taartjes op bord leggen. 
Peterseliesaus met garde schuimig kloppen en rondom taartjes schenken. Taartjes met 
achtergehouden peterselie bestrooien. Eventueel nog garneren met enkele gebakken paddestoelen, 
plukje frisée- en rucolasla.  
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Lauwwarme salade van kalkoenmedaillons in tomaat-dragonsaus  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 8 trostomaten 
- 4 teentjes knoflook 
- 100 gram ontbijtspek 
- 500 gram kalkoenmedaillons 
- 2 eetlepels olijfolie 
- 4 theelepels gedroogde dragon 
- 2 eetlepels balsamicoazijn 
- 250 gram koksroom 
- zout 
- peper 
- 1 zakje jonge bladsla (200 gram) 
- 24 zwarte olijven zonder pit 
 
Bereiding: 
Tomaten inkruisen en enkele seconden in kokend water onderdompelen. Tomaten ontvellen, van 
zaadjes ontdoen en in stukjes snijden. Knoflook pellen en snipperen. Ontbijtspek in dunne reepjes 
snijden. 
In koekenpan olie verhitten. Spek in ca. 3 minuten knapperig bakken en uit pan nemen. In bakvet 
kalkoenmedaillons in 2 à 3 minuten rondom bruin bakken. Knoflook, tomaten en dragon aan kalkoen 
toevoegen en geheel goed omscheppen. Vuur iets lager draaien en mengsel ca. 1 minuut laten 
pruttelen. Balsamicoazijn toevoegen en geheel goed doorroeren. Koksroom erdoor scheppen. Saus 
ca. 1 minuut doorwarmen. Op smaak brengen met zout en peper. Sla over acht bordjes verdelen en 
kalkoenmedaillons erop leggen. Tomaten-dragonsaus erover schenken en salade garneren met 
spekjes en olijven. Lekker met mini-ciabattas of mini broodje.  
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Hertenbiefstuk met romige zuurkoolpuree en gebakken paddenstoelen 
melange  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 2 zakjes zuurkool (1000 gram) 
- 500 gram aardappels (kruimig) 
- 2 uien 
- 2 teentjes knoflook 
- 80 gram boter 
- 1 theelepel paprikapoeder 
- 2 bekertjes slagroom a 125 ml 
- 8 eetlepels olijfolie 
- 1 zakje tijm (15 gram) 
- 4 bakjes paddestoelenmelange a 200 gram 
- 8 hertenbiefstukjes a 125 gram 
- vers gemalen peper 
 
Bereiding: 
In zeef zuurkool laten uitlekken. Aardappels schillen en in blokjes snijden. Ui en knoflook pellen, 
snipperen en in pan met dikke bodem in 15 g hete boter ca. 2 minuten zachtjes glazig fruiten. 
Zuurkool, aardappels, paprikapoeder, zout, peper en slagroom erdoor scheppen. Zuurkool afgedekt 
ca. 25 minuten laten sudderen. Met staafmixer tot smeuïge puree mengen. 2 Eetlepels olie erdoor 
roeren. Op smaak brengen met zout en peper. Tijm schoonspoelen en droogslaan. 4 Mooie takjes 
achterhouden voor garnering, rest van tijmblaadjes van takjes rissen. Paddestoelen schoonvegen 
met keukenpapier. 
 
(Hertenbiefstukjes ca. 30 minuten van tevoren uit koelkast nemen.) In koekenpan rest van boter met 
2 eetlepels olie verhitten. Hertenbiefstukjes op hoog vuur in 3 à 4 minuten bruin bakken. Bestrooien 
met zout en peper. Op voorverwarmd bord onder aluminiumfolie warmhouden. Zuurkoolpuree 
opnieuw zachtjes verwarmen. Paddestoelen en tijmblaadjes door bakvet scheppen. Paddestoelen op 
hoog vuur mooi bruin bakken en vocht laten verdampen. Op smaak brengen met zout en peper. 
In midden van borden bedje van zuurkoolpuree scheppen. Hierop hertenbiefstukjes leggen. 
Paddestoelen op biefstukjes scheppen en garneren met takjes tijm. 
 
Tip: 
U kunt dit gerecht ook maken met hazenrugfilets of kipfilethaasjes. De baktijd voor de hazenrugfilet 
is ca. 3 minuten. De kipfilethaasjes moeten door en door gaar worden en hebben daarom een baktijd 
van 6 à 8 minuten. Bak de kipfilethaasjes op matig hoog vuur.  
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Mangocreme met roomijs  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
Vanille-ijs: 
- 4 eidooiers 
- 140 gr. witte basterdsuiker 
- 335 cl melk 
- 2,70 dl. slagroom 
- 2/3 vanillestokje 
 
Mangocreme:  
- 150 gram bittere chocolade 
- 8 papieren vormpjes (2.5 cm hoog en doorsnee van ca 5 cm) 
- 1 blaadje witte gelatine 
- 1 grote mango 
- 1 eetlepel citroensap 
- 40 gram suiker 
- 1 eiwit 
- 1/8 ltr slagroom  
 
Bereiding: 
Vanille-ijs: 
Breng de melk aan de kook met de helft van de suiker en het vanillestokje dat in de lengte is 
doorgesneden. Neem de pan van het vuur, doe de deksel erop en laat het vanillestokje gedurende 10 
minuten in de melk trekken. Klop met de elektrische handmixer op de middelste stand de eidooiers 
met de rest van de suiker gedurende 1 minuut lichtgeel en schuimig. 
Zet de pan terug op het vuur. Als de melk opnieuw kookt giet men al kloppend een beetje melk bij de 
eidooiers. Voeg vervolgens dit mengsel aan de rest van de melk toe, terwijl u blijft roeren met een 
houten spatel. Het mengsel mag NIET koken, gebruik hiervoor de kookthermometer. Bij 83 graden 
kunt u de pan van het vuur afnemen (nog wel blijven roeren, tot het mengsel dik begint te worden). 
Als de saus dik genoeg is dan deze zeven (voorkomt klonteren). Verwijder het vanillestokje en doe er 
dan de room bij (hierdoor stopt het kookproces). Als de saus schift tijdens de bereiding, klop dan met 
de mixer op de snelste stand een eetlepel koude melk of room erdoor. 
Koel het mengsel door de pan in een bak met water en ijs te zetten (ongeveer 20 minuten). Doe het 
mengsel in de ijmachine en laat het ongevver 20 minuten draaien. 
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Mangocreme: 
Hak 150 gram bittere chocolade in stukjes. Doe de helft in een kom en zet deze op een pan met heet 
water. Smelt de chocolade au bain marie zonder te roeren. 
Bestrijk de binnenkant van de vormpjes zorgvuldig met een dunne laag gesmolten chocolade. Breng 
op de bodem een dikke laag aan. Druppel geen chocolade op de buitenkant.Laat de chocolade ca 1 
uur onderin de koelkast opstijven. Smelt de rest van de chocolade en bestrijk de bakjes nogmaals. 
Werk snel zodat de vorige laag niet zacht wordt. Laat de chocolade weer opstijven. 
Week 1 blaadje gelatine ca.5 minuten in ruim koud water. Schil 1 grote mango. Snijd het vruchtvlees 
van de pit. Houd 8 schijfjes achter voor de garnering. Pureer de rest met 1 eetlepel citroensap en 40 
gram suiker in de keukenmachine. Los,van het vuur af,de goed uitgeknepen gelatine op in 2 eetlepels 
heet water.Meng dit door de mangopuree. 
Klop 1 eiwit heel stijf. Klop 1/8 liter slagroom stijf.Spatel beide na elkaar door de puree. 
Trek voorzichtig de papieren bakjes van de hard geworden chocolade. Spuit de mangocreme in de 
chocoladebakjes. Zet de bakjes op bordjes en garneer met een schijfje mango en roomijs.  

  



Pagina 32 van 53 
 

5.) 28-02-2005 Samengesteld door Dave Vercoulen  
Aantal personen: 8 
 

- Lauwwarme salade met kalkoen  
- Wortelsoep met kokos, sinaasappel en gerookte kip  
- Eendenborst met Thaise saus  
- IJs met kerrie-bananen en gevulde soesjes  

Lauwwarme salade met kalkoen  

Aantal sterren: 4 
 

Ingrediënten: 
- 700 g kalkoenhaasjes 
- 200 g ontbijtspek in reepjes 
- 70 g braad boter 
- 100 g cashewnoten 
- sesamzaad 
- 3 eetl. balsamicoazijn 
- 4 eetl. sesamolie 
- 4 eetl. chilisaus 
- 1,5 eetl. Gembersiroop 
- 200 g gemengde groene sla 
- handje taugé 
- 0.75 verse ananas 
- zout 
- versgemalen peper 

 
 

Bereiding: 
Laat de kalkoenhaasjes op kamertemperatuur komen. Rooster de noten en zaden omscheppend in 
een droge koekenpan tot ze beginnen te kleuren en schep ze op een bord om ze te laten afkoelen. 
Verhit een klontje van de boter in de pan en laat de spek reepjes omscheppend bakken tot ze 
knapperig zijn. Schep ze met een schuimspaan uit de pan. Roer in een kommetje de azijn, de 
sesamolie, de chilisaus en de gembersiroop door elkaar. 
 
Verhit de resterende boter in de pan en bak de kalkoenhaasjes rond om aan tot ze beginnen te 
kleuren. Draai het vuur laag, zet een deksel op de pan en laat de kalkoenhaasjes in 12-15 minuten 
net gaar worden. Neem ze uit de pan, bestrooi ze met wat zout en peper en laat ze afkoelen. Tot 
zover kan dit gerecht worden voorbereid. 
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Zet voor het serveren de pan weer op het vuur. Snijd de kalkoenhaasjes in schuine plakken. Schep ze 
met de spek reepjes in de pan, bedruppel ze met de helft van de balsamico dressing en laat 
omscheppend doorwarmen. Verdeel de sla en taugé over de borden en bedruppel met de resterende 
dressing. Verdeel de warme kalkoenplakjes en de spekjes over de sla. Bestrooi met de cashewnoten 
en het sesam zaad en garneer met plakjes ananas. Meteen serveren.  
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Wortelsoep met kokos, sinaasappel en gerookte kip  

Aantal sterren: 3 
 
Ingrediënten: 
- ca. 250 g gerookte kipfilet 
- 550 g wortelen 
- 3 eetl. olijfolie 
- 3 eetl. tomatenpuree 
- ca. 1,5 theel. rode currypasta (pot) 
- 3 theel. versgeraspte gemberwortel 
- 1 l kippenbouillon uit een pot  
  of van tabletten 
- geraspte schil van 1/2 sinaasappel 
- 1,5 dl vers geperst sinaasappelsap 
- 1,5 eetl. gembersiroop 
- 500 ml kokosmelk (blik) 
- zout 
- tabasco 
- korianderblad om te garneren 
 
 

Bereiding: 
Snijd de schoongemaakte wortelen in plakjes. Snipper de ui en laat in de soeppan in de olie glazig 
fruiten. Laat de tomatenpuree, de currypasta en de gemberwortel kort meefruiten. Voeg de 
wortelplakjes en de bouillon toe, breng aan de kook en laat met de deksel op de pan circa 15 
minuten koken. Pureer de soep met de staafmixer of door de draaizeef. 
 
Voeg de sinaasappelrasp, het sinaasappelsap, de gembersiroop en de kokosmelk toe, breng al 
roerend aan de kook en breng de soep zonodig verder op smaak met wat zout en een paar druppels 
tabasco. Snijd de gerookte kipfilet in reepjes en verdeel ze over de borden. Schep er de hete soep op 
en bestrooi met korianderblad.  
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Eendenborst met Thaise saus  

Aantal sterren: 3 
 
Ingrediënten: 
Eenden: 
- 6 eendenborstfilets 
  van ca. 300 g per stuk 
- 1,5 eetl. Olijfolie 
- zout 
- versgemalen peper 
 
Saus:  
- 4 bosuitjes 
- 1,5 teentjes knoflook 
- 3 theel. vers geraspte gemberwortel 
- 1/3 lit. gevogeltefond (uit een pot) 
- 4-5 eetl. chilisaus 
- 3 eetl. limoensap 
- 1,5 eetl. gembersiroop 
- 3 theel. aardappelmeel 
 
Bereiding: 
Kerf het vel van de eendenborsten met de punt van een scherp mes tot op het vlees ruitvormig in. 
Verwarm de oven voor op 200 C. Verhit de olie in een pan, draai het vuur hoog en laat de 
eendenborsten op de velkant in circa 8 minuten mooi bruin worden. Neem ze uit de pan, bestrooi ze 
met wat zout en peper en leg ze in een ovenschaal. Zet ze met de velkant naar boven 8-10 minuten 
in de voorverwarmde oven. Neem ze uit de oven en laat ze losjes afgedekt met aluminiumfolie een 
paar minuten rusten voor ze in schuine plakken worden gesneden. 
 
Maak terwijl de eenden borsten in de oven staan de saus. Snijd de bosuitjes in ringetjes en houd het 
witte en het groene deel apart. Giet het eendenvet op een lepel na uit de pan en laat het wit van de 
bosui, de geperste knoflook en de gemberwortel kort fruiten. Giet de fond, de chilisaus, het 
limoensap en de gembersiroop in de pan en roer goed. Laat de saus een paar minuten inkoken en 
bind met aangeroerd aardappelmeel en breng op smaak met wat zout en peper. 
 
Verdeel de eendenborst over de borden, schep er wat van de saus over en serveer de rest van de 
saus apart. Bestrooi de eend met het groen van de bosui. Lekker met basmatirijst en gekookte 
broccoliroosjes.  
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IJs met kerrie-bananen en gevulde soesjes  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
IJs: 
- 4 middelgrote bananen  
  of appelbanaantjes 
- in rum geweekte rozijnen 
- 1 l slagroom 
- 1 theel. milde kerriepoeder 
- een snufje zout 
- 8 takjes munt 
 
Soesjes:  
- 125 gram water 
- 60 gram margarine 
- 60 gram gezeefde bloem 
- 2 eieren 
- zout 
 
Bereiding: 
IJs: 
Pel de bananen en snijd ze in stukjes. Kook de stukjes banaan in een klein beetje water tot ze zacht 
zijn. Verhit de 1 liter slagroom. Roerde gare bananen erdoor. Pureer de bananen met het 
kerriepoeder en het zout in de slagroom met behulp van een staaf mixer of gebruik een andere 
keukenmachine. 
 
Vul een ijsmachine met dit mengsel en volg de gebruiksaanwijzing van de machine, of giet het 
mengsel in een metalen bak en zet de bak in de diepvries. Het mengsel tegen de zijkanten van de bak 
zal het eerst bevriezen. Daarom moet het ijsmengsel regelmatig worden doorgeroerd. Schep het 
lichtbevroren mengsel door de nog vloeibare room in het midden. Laat het bananenijs 12 uur in de 
vriezer. Haal het een half uur voordat het wordt geserveerd uit de vriezer. Snijd het ijs in plakjes of 
schep er bolletjes uit. Garneer het ijs met in rum geweekte rozijnen en een takje munt. 
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Soesjes: 
Breng het water met de margarine en het zout aan de kook. Als de margarine gesmolten is, dan de 
gezeefde bloem toevoegen en het mengsel tot een deegbal oproeren (enkele minuten doorroeren 
om het deeg gaar te maken). Laat het iets afkoelen en voeg dan de eieren toe. Vul de spuitzak met 
het beslag. Verdeel het beslag in kleine porties (2 cm2) over het bakvel. Bak deze op 200 graden 
gedurende 8 a 10 minuten in de oven. 
 
Laat de soesjes afkoelen. Klop 200 ml slagroom stijf en vul hiermee de soejes voorzichtig van onder 
uit. 
 
Hak de witte en pure chocolade in stukjes (beide gescheiden houden) .Doe dit in een kom en zet deze 
op een pan met heet water.Smelt de chocolade au bain marie. Doop hier de bovenkant van de 
soesjes in. Op deze manier heb twee verschillende soorten soesjes om de borden mee te garneren.  
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6.) 21-03-2005 Samengesteld door Richard Hovens  
Aantal personen: 8 
 
- Gehaktballetjes met tzatziki  
- Spinazie salade met sliptongfilets en sinaasappeldressing  
- Romige paprikasoep met tilapia  
- Gebakken kabeljauw met zuurkool, aardappelsaus, puree en gedroogd spek  
- Gefrituurd roomijs met warm stroopfruit  

Gehaktballetjes met tzatziki  

Aantal sterren: - 
 
Ingrediënten: 
- 1 snackkomkommer 
- zout 
- 50 g pistachenoten 
- 4 eetlepels olie 
- 4 takjes munt 
- 500 gr. rundergehakt 
- 1/2 theelepel gemberpoeder 
- versgemalen peper 
- 2 teentjes knoflook 
- 2 bakjes Griekse roomyoghurt (á 150gr.) 
- 8 cocktailprikkers 
 
 

 

 

Bereiding: 
Komkommer schillen, in lengte doorsnijden en met theelepel zaadjes verwijderen. Komkommer op 
grove rasp raspen of in kleine stukjes snijden. Komkommer in zeef bestrooien met zout en ca. 20 
minuten laten staan. 
 
Intussen pistachenoten pellen. In koekenpan 1 eetlepel olie verhitten en pistachenoten kort bakken, 
daarna in stukjes hakken. Munt fijnhakken. In kom gehakt mengen met pistachenoten, helft van 
munt, gemberpoeder, zout en peper. Gehakt tot ca. 30 kleine balletjes vormen. Vocht met lepel uit 
komkommer drukken. Knoflook boven kom uitpersen. Yoghurt, komkommer en rest van munt 
erdoor roeren. Tzatziki op smaak brengen met zout en peper.  
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Spinazie salade met sliptongfilets en sinaasappeldressing  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 2 perssinaasappels 
- 4 teentjes knoflook (geperst) 
- 2 eetlepel grove mosterd 
- 16 eetlepels olijfolie 
- bloem 
- 8 sliptongen 
- 2 zakken panklare spinazie (300 g) 
- 2 zakjes amandelschaafsel (45 g) 
 
 

 

 

 

 

Bereiding: 
Sinaasappel schoonboenen en helft van schil boven slakom raspen. Sinaasappel uitpersen en sap 
door rasp roeren. Knoflook, mosterd en 6 eetlepels olie toevoegen en geheel tot dressing kloppen. 
Op smaak brengen met zout en peper. Bloem op plat bord strooien. Sliptongen een voor een door 
bloem wentelen. In droge koekenpan amandelschaafsel lichtbruin roosteren. Op bord laten afkoelen. 
 
In grote koekenpan rest van olie verhitten en sliptongen in ca. 6 minuten goudbruin bakken. Vis uit 
pan nemen en fileren. Daarna in oven warm houden! (Niet doorgaren) Filets met zout en peper 
bestrooien en halveren. Spinazie en amandelschaafsel door dressing mengen. Spinaziesla over vier 
borden verdelen en lauwwarme visrepen erop leggen.  
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Romige paprikasoep met tilapia  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 2 zakken gemengde paprika's 
- 6 tomaten 
- 4 teentjes knoflook 
- 6 eetlepels olijfolie 
- 2 liter visbouillon 
- 4 schaaltjes tilapiafilet (a ca. 200 g) 
- 2 zakjes verse basilicum (15 g) 
- 1 ciabattabrood 
 
 

 

 

 

 

Bereiding: 
Bereiding: Maak 2 liter bouillon. Paprika's en tomaten schoonmaken en in kleine stukjes snijden. 
Knoflook pellen en snipperen. In soeppan olie verhitten en paprika 4 minuten bakken. Tomaten en 
knoflook toevoegen en 2 minuten meebakken. 
 
Tilapia in stukjes snijden en 5 minuten in bouillon meekoken. Basilicum in reepjes snijden. Bouillon 
scheiden van overige ingrediënten, wel bewaren wordt dadelijk weer gebruikt. Bouillon met 
roux(mengsel bloem en boter) tot gewenste dikte maken. Ingrediënten weer toevoegen. Soep op 
smaak brengen met zout en peper en met basilicum garneren. 
 
Soep met ciabatta serveren.  
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Gebakken kabeljauw met zuurkool, aardappelsaus, puree en gedroogd spek  

Aantal sterren: 4 
 

Ingrediënten: 
- 4 aardappels 
- 2 eetlepel roomboter 
- 800 ml visbouillon (van tablet)  
  of 1 pot visfond (a 380 ml) 
- 150 g dungesneden Zeeuws spek 
- 2 sjalotjes 
- 12 eetlepels olijfolie 
- 800 ml runderbouillon (van tablet) 
- 800 ml appelsap 
- 32 olijven zonder pit 
- 2 theelepels gembersiroop  
  (of vocht uit potje gemberbolletjes) 
- 2 eetlepel appelciderazijn 
- 600 g zuurkool naturel (pak a 500 g) 
- 2 laurierblaadjes 
- 2 jeneverbessen 
- 4 eetlepels bloem 
- 4 kabeljauwhaasjes (of 500 g kabeljauwfilet in 4 gelijke stukken) 
 

Bereiding: 
Aardappels schillen, in stukken snijden, wassen en in visbouillon in 15 minuten gaarkoken. Met 
staafmixer of keukenmachine heel kort pureren (als machine te lang draait wordt saus taai). Saus 
verdunnen met wat extra bouillon, tot roomdikte. Boter erdoor roeren. 
 

Oven voorverwarmen op 150 graden. Spek op bakplaat leggen en in oven in 15 minuten droog en 
krokant uitbakken. Spek met keukenpapier droogdeppen en vetste stukken verwijderen, zodat 
krokante deel overblijft. Spek door zeef fijnwrijven.Sjalot pellen, fijn snipperen en in 2 el olie fruiten 
en afblussen met vleesbouillon en helft van appelsap. Vocht tot 8 el (ca. 125 ml) laten inkoken. 
Olijven fijnhakken en door sjalot roeren. Gembersiroop, azijn en 2 el olie toevoegen en tot dressing 
kloppen. Zuurkool verwarmen met rest van appelsap, laurier en jeneverbes. Bloem op plat bord 
strooien. Kabeljauw aan beide zijden bestrooien met zout en peper en 1 kant in bloem drukken. In 
koekenpan met antiaanbaklaag 2 el olie verhitten. Vis in 4-5 min. op bebloemde kant krokant en 
bruin bakken, met spatel voorzichtig omdraaien en nog 1 min. op andere zijde bakken. 
 

Intussen aardappelsaus heel zachtjes verwarmen. Op vier warme borden 'spiegel' van saus maken: 
kwart van aardappelsaus in midden scheppen en met lepel tot cirkel uitstrijken. Spekgruis erover 
strooien. Zuurkool met schuimspaan uit pan nemen en goed laten uitlekken. Laurier en jeneverbes 
verwijderen. Op elk bord zuurkool draperen. Kabeljauw op zuurkool leggen en olijvenvinaigrette over 
kabeljauw scheppen.  
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Gefrituurd roomijs met warm stroopfruit  

Aantal sterren: 3 
 

Ingrediënten: 
Roomijs: 
- 5 eidooiers 
- 140 gr. witte basterdsuiker 
- 0,4 liter melk 
- 3 dl. slagroom 
- kokosrasp 
 

Stroopfruit:  
- 4 handperen 
- 4 appels 
- 2 eetlepels boter 
- 10 eetlepels fruitstroop rinse 
  appel (pot a 340 g) 
- 6 eetlepels rozijnen 
- 1 zakje hazelnoten (a 75 g) 
- 1 sinaasappel (uitgeperst) 
 

Bereiding: 
Roomijs: 
Breng de melk aan de kook met de helft van de suiker. Neem de pan van het vuur, doe de deksel 
erop. Klop met de elektrische handmixer op de middelste stand de eidooiers met de rest van de 
suiker gedurende 1 minuut lichtgeel en schuimig. Zet de pan terug op het vuur, als de melk opnieuw 
kookt giet men al kloppend een beetje melk bij de eidooiers. Voeg vervolgens dit mengsel aan de rest 
van de melk toe, terwijl u blijft roeren met een houten spatel. Het mengsel mag NIET koken, gebruik 
hiervoor de kookthermometer, bij 83 graden kunt u de pan van het vuur afnemen ( nog wel blijven 
roeren, tot het mengsel dik begint te worden ). 
Als de saus dik genoeg is, zeven (voorkomt klonteren ) en doe er dan de room bij (hierdoor stopt het 
kookproces). Als de saus schift tijdens de bereiding, klop dan met de mixer op de snelste stand een 
eetlepel koude melk of room erdoor. Koel het mengsel door de pan in een bak met water en ijs te 
zetten (ongeveer 20 minuten). 
Doe het mengsel in de ijsmachine en laat het ongeveer 20 minuten draaien. 
 

Stroopfruit: 
Peren en appels schillen, van klokhuis ontdoen en in stukjes snijden. In koekenpan boter verhitten en 
fruit 5 minuten zachtjes bakken. Stroop toevoegen en 3 minuten zachtjes al roerend verwarmen. 
Rozijnen, noten en sinaasappelsap toevoegen en geheel nog 5 minuten zachtjes laten koken. 
IJs over vier borden verdelen. Warm stroopfruit ernaast scheppen. 
 

Let op!: 
Net voor opdienen de eerder geschepte bollen ijs door kokosrasp draaien dit enkele malen doen 
totdat bol ijs goed afgedekt is dan in frituurpan kort bakken tot kokoskrokant laagje heeft.  
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 7.) 18-04-2005 Samengesteld door Quinn Warmerdam  
Aantal personen: 8 
 
- Bouillon met basilicumvisballetjes en champignons  
- Wontons met dipsaus  
- Japanse entrecote  
- Zoete rijst met ananas en komkommer in suiker-kaneelsaus  

Bouillon met basilicumvisballetjes en champignons  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 500 g zalmfilet 
- 2 eieren 
- 4 eetl. fijngehakte basilicumblaadjes 
- circa 4 eetl. bloem 
- zout- peper 
- 200 g champignons 
- 1 bos/lente-uitjes 
- 2 liter kippenbouillon 
- 40 g boter 
- 2 eetl. citroensap 
 
 

 

 

 

Bereiding: 
Hak de zalmfilet in zeer kleine stukjes. Meng door dit visgehakt 2 eieren, de fijngehakte basilicum, 
bloem en zout en peper. Mocht het gehakt nog te nat zijn, voeg dan wat extra bloem toe. Vorm er 
met natgemaakte handen soepballen van. Snijd de schoongeborstelde champignons in plakjes. Snijd 
de schoongemaakte bosuitjes, inclusief het mooie groene gedeelte, in dunne ringen. 
 
Smelt boter in een soeppan en bak hierin de champignonplakjes knapperig en lichtbruin. Voeg de 
bouillon toe en breng deze aan de kook. Schep de visballetjes in de bouillon en kook ze in circa 5 
minuten gaar. Breng de soep op smaak met citroensap.  
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Wontons met dipsaus  

Aantal sterren: 3 
 
Ingrediënten: 
Wontons: 
- 270 gram kipfilets 
- 1 volle theel. versgeraspte gemberwortel 
- 1 volle theel. sambal oelek 
- 1 volle theel. korianderpoeder (ketoembar) 
- 2 á 3 sjalotjes 
- 1 teentje knoflook 
- zout 
- versgemalen peper 
- 8 plakjes bladerdeeg uit de diepvries 
- olie om te frituren 
- radijsjes of cherrytomaatjes om te garneren 
 
Dipsaus:  
- 8 eetl. sojasaus 
- 1 volle theel. vergeraspte gemberwortel 
- 1 volle theel. sambal oelek 
- 1 eetl. citroensap 
- 1 volle eetl. gembersiroop 
 
Bereiding: 
Snijd de kipfilets in grote stukken en hak ze met de gemberwortel , de sambal, het korianderpoeder, 
de grofgesneden sjalotjes, de grofgesneden knoflook en wat zout en peper in de foodprocessor tot 
een samenhangend gehakt. Rol de ontdooide velletjes bladerdeeg naar beide zijden iets groter uit en 
snijdt ze in vieren. Schep in het midden van ieder velletje een flinke theelepel van het kipgehakt. 
Bestrijk de velletjes met behulp van een keukenkwastje rond de vulling met wat water en vouw de 
vier punten van het deegvelletje naar elkaar. Maak er voorzichtig buideltjes van en zorg dat de 
vulling goed is opgesloten. Roer voor de dipsaus de sojasaus, de gemberwortel, de sambal, het 
citroensap en de gembersiroop door elkaar. 
 
Verhit de olie tot 180 graden. Frituur de wontons met niet te veel tegelijk in circa 4 minuten 
goudbruin en laat ze op keukenpapier uitlekken. Verdeel de dipsaus over éénpersoons-kommetjes en 
serveer de wontons.  
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Japanse entrecote  

Aantal sterren: 3 
 
Ingrediënten: 
- 8 entrecotes à 150 g 
- 16 eetl. medium sherry 
- 16 eetl. droge witte wijn 
- 10 eetl. Japanse sojasaus of ketjap manis 
- 2 mespuntjes scherpe mosterd 
- 2 eetl. oosterse roerbakolie of sesamolie 
- 4 cm geraspte verse gemberwortel of  
  2 theelepels gemberpoeder 
- 8 eetl. honing 
- 2 kleine prei 
- 8 eetl. maïzena 
- 6 eetl. zonnebloem of arachideolie 
 
 

 

Bereiding: 
Leg de entrecotes naast elkaar op een schaal. Breng de sherry, witte wijn, sojasaus, mosterd en 
roerbakolie of sesamolie aan de kook. Voeg de gemberwortel en honing toe en kook zachtjes 5 
minuten. Laat dit sausje afkoelen. Bestrijk het vlees met een beetje saus en laat dit 30 minuten 
marineren. Bewaar de rest van de saus. Snijd de prei in ragfijne ringetjes en zet apart. 
 
Bestrijk het vlees nog een keer met het sausje en bestuif het met een dun laagje maïzena. Verhit de 
olie in een koekenpan of gebruik een grillpan en bak hierin de entrecotes maximaal 3 minuten per 
kant. Lak ze steeds met het sausje. Schep het vlees uit de pan en houd het even warm. Voeg de 
overgebleven saus met een scheutje water bij het bakvet en roer er een jus van. Serveer de 
entrecotes, eventueel in schuine plakken gesneden, bestrooit met de preiringetjes. Serveer er wilde 
rijst of eiermie bij. 
 
Tip: Presenteer het vlees op een bedje van roergebakken peultjes en plakjes wortel.  
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Zoete rijst met ananas en komkommer in suiker-kaneelsaus  

Aantal sterren: 3 
 
Ingrediënten: 
- 2 ananassen- 1/2 komkommer 
- 150 g dessert (pap) rijst 
- 1 1/2 l melk 
- 2 vanillestokje 
- snufje zout 
- 4 theel. vanillesuiker 
- 2 theel. zonnebloemolie 
- 4 eetl. gepelde amandelen 
- 100 g boter 
- 12 eetl. bruine suiker 
- 6 theel. kaneelpoeder 
 
 

 

 

 

Bereiding: 
Maak de ananas schoon. Verwijder de schil en de pitten in het vruchtvlees. Snijd een stukje van de 
boven- en onderkant. Snijd de ananas in de breedte in dikke plakken. Vang het sap op. Snijd de harde 
kern uit de plakken. Snijd de geschilde komkommer in blokjes. 
 
Er zijn verschillende soorten dessert- of paprijst te koop, die een verschillende gaartijd hebben. Let 
op de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Dit is het basisrecept voor een smeuïge rijst die als 
nagerecht wordt gegeten. Kook de rijst gaar volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking in melk 
waaraan een snufje zout en opengesneden vanillestokjes worden toegevoegd gaar. Schraap het merg 
uit het stokje en roer het door de melk/rijst. Bewaar de vanillestokjes. Roer vanillesuiker door de 
rijst. Verwarm de olie in een kleine koekenpan en rooster hierin de amandelen aan beide zijden 
lichtbruin. Schep de amandelen uit de pan. Smelt in een sauspan de boter en roer de suiker erdoor. 
Voeg ongeveer 8 eetlepels water en de kaneelpoeder toe. Roer tot er een siroopachtige saus 
ontstaat. Pas op voor het verbranden van de suiker. Doe de stukjes komkommer in de saus en roer 
even om. Leg in het midden van de borden een schep lauwe rijst. Leg de ananasplakken schuin tegen 
de rijst aan. Schep komkommerstukjes er omheen. Giet de bruine saus over rijst en ananas. Knip de 
vanillestokjes in vier stukjes. Garneer het gerecht met de vanillestokjes en met amandelen.  
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8.) 23-05-2005 Samengesteld door Dimitri Peeters  
Aantal personen: 8 
 
- Pittige tomatensoep met omeletreepjes  
- Groente-pindasalade op kroeppoek  
- Gewokte nasi goreng met cashewnoten  
- Pittige gewokte bloemkool en broccoli  
- Vietnamese loempiaatjes  
- Vleesreepjes met groene asperges  
- Pisang Goreng en Roedjak Manis  

Pittige tomatensoep met omeletreepjes  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- Wok olie 
- 500 gram soepgroenten 
- 2 bakjes Boemboe voor Sajoer 
- Atjar Tjampoer 
- 4 pakjes (à 1/2 l) gezeefde tomaten 
- sambal 
- ketjap 
- 6 lente-uitjes 
- 2 eieren 
- gebakken uitjes (garnering) 
 
 

 

Bereiding: 
Zet een grote wok op het hoogste vuur en 
laat de wok zo heet worden dat hij begint te walmen. Voeg een scheutje olie toe en roerbak de 
soepgroenten ca. 3 minuten. 
Roer er vervolgens de boemboe, de gezeefde tomaten, 5 dl water en 1-2 eetlepels sambal (hoe meer 
hoe heter!) door. Breng de soep aan de kook en laat ca. 5 minuten op een laag vuur zachtjes koken. 
Breng verder op smaak met een scheutje ketjap. 
 
Was en snijd ondertussen de lente-uitjes in schuine, dunne plakjes. Klop 2 eieren los met 2 
theelepels sambal. Verhit een scheutje olie in een koekenpan en bak hierin het eimengsel totdat de 
bovenkant wat droog is. Keer de omelet en bak deze kant ca 1 minuut. Neem de omelet uit de pan, 
rol op en snijd in dunne reepjes. Verdeel de omeletreepjes over soepkommen. 
 
Schep de soep in diepe kommen en verdeel de lente-uitjes en gebakken uitjes erover.   
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Groente-pindasalade op kroeppoek  

Aantal sterren: 4 
 

Ingrediënten: 
Salade: 
- 500 gram sperziebonen 
- 1 krop ijsbergsla 
- 2 gele en 2 rode paprika's 
- 4 eetlepels ketjap 
- 1 blikje (ca. 225 gram) ananasstukjes 
- 200 gram taugé 
- 2 zakken kroepoek (grote plakken) 
- 1/2 komkommer 
- 300 gram kipfilet 
 

Pittige pindasaus:  
- 3 el zonnebloemolie 
- 2 sjalotjes 
- 2 teentjes knoflook 
- 4 tl sambal 
- 1 potje pindakaas met stukjes noot à 350 gram 
- 2 pakjes romige kokosmelk 
- 3 el ketjap 
- 4 dl melk 
- peper 
- zout 
 

Bereiding: 
Salade: 
Maak de sperziebonen schoon en kook ze ca. 5 minuten in ruim kokend water. Afgieten in een 
vergiet, met koud water afspoelen en goed laten uitlekken. Kipfilet koken in water en hierna in 
dunne reepjes snijden. 
Was en snijd de ijsbergsla in smalle reepjes. Was en snijd de ½ komkommer in dunne reepjes. Was en 
halveer de paprika’s. Verwijder de zaadlijsten en snijd ze in reepjes. Laat de ananasstukjes uitlekken 
en meng ze met de ijsbergsla, komkommer, paprikareepjes, sperziebonen, kipfilet en taugé. 
Leg de stukken kroepoek (stukken van ca. 20 cm, verkruimel de rest) op borden, schep er het 
groentemengsel en de pittige pindasaus op. 
 

Pittige pindasaus: 
Verhit de olie en fruit de sjalotjes met de knoflook en de sambal in ca. 3 minuten glazig. Voeg de 
pindakaas, de kokosmelk en de ketjap toe en verwarm alles al roerende. Voeg zoveel melk toe tot 
een mooie satésaus ontstaat. Kook de saus op een laag vuur in tot een dikke satésaus en breng hem 
op smaak met peper en zout.   
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Gewokte nasi goreng met cashewnoten  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- Ketjap 
- 700 gram gestoomde witte rijst 
- 2 zakjes mix voor nasi goreng 
- 6 preien 
- 2 winterwortels 
- wok olie 
- 6 el gembersiroop 
- 300 gram gezouten cashewnoten 
 
Bereiding: 
Breng in een ruime pan een flinke laag water met een scheutje ketjap aan de kook. Voeg de rijst toe 
en kook deze in ca. 10 minuten gaar. Afgieten en terug in de pan met het deksel erop nog ca. 3 
minuten laten staan. Laat de rijst zonder deksel koud worden. 
Meng de mix met 2 dl kokend water, tenminste 10 minuten laten staan. Was en snijd de prei in zeer 
smalle ringen. Schil en halveer de winterwortels in de lengte en snijd of schaaf in reepjes of dunne 
plakjes. 
Zet een grote wok op het hoogste vuur en laat de wok zo heet worden dat hij begint te walmen. 
Voeg een scheutje olie toe en roerbak de wortel 2 minuten. Voeg de prei toe en roerbak nog 2 
minuten. Voeg de gewelde mix toe en roerbak nog 2 minuten. Voeg nog een scheutje olie toe en laat 
die heet worden. Schep dan de rijst erdoor en roerbak het geheel 5 minuten. Roer de gembersiroop 
en de cashewnoten erdoor en schep de nasi goreng op borden.  
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Pittige gewokte bloemkool en broccoli  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 1 grote bloemkool 
- 1 struik broccoli 
- 2 uien 
- wok olie 
- 24 blaadjes basilicum 
- 6 el kruidenpasta voor rode curry 
- 1 dl sinaasappelsap 
- zout 
 
Bereiding: 
Verdeel de bloemkool en broccoli in roosjes en was ze. Snijd de steel van de broccoli in dunne 
plakjes. Pel en snipper de uien. Zet een grote wok op het hoogste vuur en laat de wok zo heet 
worden dat hij begint te walmen. Voeg een scheutje olie toe en roerbak de ui met bloemkool en de 
broccoli ca. 10 minuten. Voeg de blaadjes basilicum en de kruidenpasta toe en roerbak nog 2 
minuten. Voeg het sinaasappelsap toe en laat het geheel nog even pruttelen. Voeg zout naar smaak 
toe. Schep de groenten op warme borden.  
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Vietnamese loempiaatjes  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 24 kleine loempiavellen 
- 1 prei 
- 4 teentjes knoflook 
- 150 gram wortelreepjes 
- 200 gram taugé 
- 4 el ketjap 
- 0,5 l wok olie 
- sambalsaus 
 
Bereiding: 
Laat het deeg ontdooien. Maak de prei schoon en verwijder het donkergroene deel en snijd het witte 
deel van de prei in zeer smalle reepjes. Pel en pers de teentjes knoflook. Meng de prei met de 
wortelreepjes, knoflook, taugé en ketjap. Schep een lepel van de groentevulling onderaan in het 
midden van het loempiavel. Vouw de zijkanten om, maak ze nat met wat water en rol het deeg om 
de vulling. Doe hetzelfde met de rest van de loempiavellen. Verhit de olie in een diepe wok of 
frituurpan tot ca. 170 graden. Frituur de loempia’s in de hete olie goudbruin. Op keukenpapier laten 
uitlekken. Verdeel de loempia’s over de borden en geef er apart een schaaltje met de saus bij.  
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Vleesreepjes met groene asperges  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 1000 gram groene asperges 
- wok olie 
- 1000 gram roerbakrunderreepjes 
- 2 bakjes boemboe voor rendang vlees 
- 8 el ketjap 
- 6 el gebakken uitjes 
 
Bereiding: 
Was de asperges, snijd de onderste stugge stukjes eraf. Snijd de asperges in stukjes van ca. 5 cm. Zet 
een grote wok op het hoogste vuur en laat de wok zo heet worden dat hij begint te walmen. Voeg 
een scheutje olie toe en roerbak de runderreepjes 3 minuten. Voeg de asperges toe en roerbak deze 
ca. 3 minuten mee. Roer er vervolgens de boemboe, de ketjap en 5 dl water door en laat het geheel 
ca. 5 minuten zachtjes pruttelen. Schep de gewokte vleesreepjes met groene asperges op de borden 
en strooi de gebakken uitjes erover.  
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Pisang Goreng en Roedjak Manis  

Aantal sterren: 3 
 
Ingrediënten: 
Pisang Goreng: 
- 100 gram zelfrijzend bakmeel 
- 1 dl melk 
- 1 ei 
- zout 
- 1 mestpuntje djahé 
- 4 bananen 
- 1,5 dl olie 
- 2 el bruine bastardsuiker 
 
Roedjak Manis:  
- 1 komkommer 
- 2 zachtzure appelen (rode schil) 
- 1 kleine ananas 
- 1 mango 
- 2 el zoetzure paprikastukjes 
- 4 el bruine bastardsuiker 
- 2 el ketjap 
- 2 tl sambal 
- 1 tl citroensap 
 
Bereiding: 
Pisang Goreng: 
Maak van bakmeel, melk, ei, zout en djahé een beslag. Verhit de olie, pel de bananen, snijd ze zowel 
in de lengte als in de breedte doormidden, dompel ze in het beslag en bak ze in de hete olie 
goudbruin. Serveer ze, bestrooid met suiker. 
 
Roedjak Manis: 
Komkommer schoonmaken en de uiteindes verwijderen. Snijd de komkommer overlangs door. Neem 
het zaad uit beiden helften weg. Snijd de komkommerhelften in plakjes. De appelen schillen. 
Verwijder de klokhuisdelen en snijd elke appel in dunne partjes. Schil de ananas zo, dat ook de 
doornachtige ingroeisels worden verwijderd. Snijd de vrucht in plakken en neem de harde 
middenkernen weg. Snijd het vruchtvlees in smalle reepjes of blokjes. Halveer de mango. Verwijder 
de pit en schep het vruchtvlees uit de schillen. Snijd het in blokjes. 
Schep in een kom de komkommer en vruchten door elkaar. Laat de paprikastukjes goed uitlekken. 
Los de suiker op in 5 el kokend water. Schenk het mengsel over de vruchten. Schep alles luchtig om 
en strooi de paprikastukjes erover. 
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