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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.) 17-09-2007 Samengesteld door Dave Vercoulen  
Aantal personen: 8 
 
- Zalmbonbons met mascarponevruchtenvulling  
- Heldere soep met oesterzwammen  
- Struisvogelbiefstuk met bramensaus  
- Aardbeienbavarois met roomijs  

Zalmbonbons met mascarponevruchtenvulling  

Aantal sterren: 5 
 
Ingrediënten: 
- 1 mango 
- 100 g suiker 
- 200 g bosbessenjam 
- 900 g mascarpone 
- 24 plakjes gerookte zalm 
- 300 g gemengde bladsla of veldsla 
- enkele takjes dille   
  of 4 eetl. gehakte dille vers   
  of 4 theel. gedroogd 
 
 

 

 

 

Bereiding: 
Halveer de mango, verwijder de pitten, schil de vruchten en verdeel het vruchtvlees in stukjes. 
Verwarm in een steelpannetje een bodempje water, voeg de suiker en de mango toe. Laat dit 15 
minuutjes zachtjes koken. Pureer dit met een blender of staafmixer tot alle stukjes zijn verdwenen en 
zet de puree in de koelkast. Meng ondertussen de bosbessenjam met 1/3 van de mascarpone 
(wanneer de jam dikke stukken bevat is het verstandig deze ook te pureren). Haal de mangopuree uit 
de koelkast en vermeng deze met de overgebleven mascarpone tot een glad geheel.  
 
Pak een harde ijsblokjesvorm voor rechthoekige blokjes. Leg een plakje zalm in de vorm zodat het 
midden de bodem van de vorm raakt. Schep een theelepel mangopuree in de vorm, daarna een 
theelepel bosbessenmengsel en vervolgens weer een theelepel mangopuree. Vouw de uitstekende 
flappen naar elkaar totdat de bonbon in zijn geheel afgesloten is. Draai de vorm om en laat de 
bonbon voorzichtig uit de vorm glijden. Herhaal dit totdat de zalm op is. Serveer de bonbons met de 
sla en wat dille.   
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Heldere soep met oesterzwammen  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 200 g peultjes  
- 2 kleine winterwortels of 6 worteltjes  
- 300 g oesterzwammen  
- 2 eetl. roerbakolie of zonnebloemolie  
- 2 teentjes knoflook  
- 6 cm verse gemberwortel of  
  4 eetl. gembersnippers op siroop  
- 4 eetl. citroensap of limoensap  
- 2 l kippenbouillon (van tablet  
  of uit pot)  
- 8 eetl. oestersaus  
- 4 eetl. gehakte koriander (vers  
  of diepvries) 
- 2 afbakstokbroodjes 
- 8 satéprikkers 
 
Bereiding: 
Verwarm de oven voor zoals op de verpakking van het stokbrood staat aangegeven.  
Maak de peultjes schoon. Schrap de wortel en snijd deze in schuine plakjes of reepjes. Borstel of veeg 
de oesterzwammen schoon en snijd ze in reepjes. 
Bak het stokbrood af. Verhit de olie in een soeppan. Fruit hierin de gepelde geperste knoflook. Schep 
de peultjes en wortel erdoor en roerbak 2 minuten. Voeg de geschilde, in plakjes gesneden 
gemberwortel toe en bak deze 1 minuut mee samen met de oesterzwammen. 
Snij het stokbrood in dunne schijfjes (1 cm) en rooster het mooi goudgeel. Spies 2 of 3 stokbroodjes 
aan de satéprikkers. De prikker moet door de korst van de stokbroodjes heen gestoken worden, 
zodat de goudgele kant naar boven wijst. 
Voeg citroensap, bouillon en oestersaus toe. Breng aan de kook en kook zachtjes totdat de groenten 
biétgaar zijn.  
Serveer de soep in een soepbord bestrooid met beetje koriander. Leg de de satéprikker met de 
stokbroodjes op de rand van het bord.  
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Struisvogelbiefstuk met bramensaus  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 600 g knolselderij, in blokjes  
- 8 kruimige aardappels, in blokjes  
- 2 eetl. gedroogde tijm  
- 200 g koude boter, in blokjes  
- 4 sjalotten, gesnipperd  
- 2 potten wildfond (380 ml)  
- 300 ml rode wijn  
- 6 eetl. bramenjam  
- 6 cm verse gemberwortel,  
  geschild en in plakjes  
- 2 kaneelstokjes  
- 2 bakjes bramen (150 g)  
- 8 struisvogelbiefstukjes,  
  op kamertemperatuur 
 

 

 
Bereiding: 
Blokjes knolselderij en aardappel in 15 minuten gaarkoken en afgieten. Tijm en 50 g boter toevoegen 
en groenten met stamper pureren. Op smaak brengen en warmhouden.  
Intussen in koekenpan 30 g boter smelten. Sjalot toevoegen en 3 minuten zachtjes fruiten. Fond, 
wijn, jam, gemberwortel en kaneel toevoegen en geheel aan de kook brengen. Op matig vuur saus in 
15 minuten tot eenderde laten inkoken. Saus zeven, terug in pan schenken en nog 1 minuut 
verwarmen. Van vuur af 70 g boter snel erdoor roeren. Op smaak brengen met zout en peper en 
bramen door saus roeren. Saus op vlamverdeler warmhouden.  
Biefstukjes met peper bestrooien. In koekenpan rest van boter verhitten en vlees in 3-4 minuten 
bakken. In aluminiumfolie wikkelen.  
Puree over vier borden verdelen. Struisvogelbiefstukjes met zout bestrooien en op puree leggen. 
Bramensaus erover en ernaast schenken.  
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Aardbeienbavarois met roomijs  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
Aardbeienbavarois: 
- 600 g aardbeien  
- 12 blaadjes (10 g) witte  
  gelatine  
- 250 ml slagroom  
- 10 eetl. suiker  
- 2 eiwitten  
- 2 repen (75 g) chocola,  
  in stukjes 
- aardbeiensaus  
 
Roomijs:  
- 5 eidooiers 
- 140 gr. witte basterdsuiker 
- 0,4 liter melk 
- 3 dl. Slagroom 
 
 

Bereiding: 
Aardbeienbavarois: 
Maak 500 gram aardbeien schoon. Houd de overige aardbeien (die hun groene kroontje behouden) 
apart. Week de gelatineblaadjes in water.  
Pureer de schoongemaakte aardbeien. Verwarm 2 eetlepels water in een steelpan en los de 
uitgeknepen blaadjes gelatine hierin op. Roer dit mengsel door de gepureerde aardbeien. Klop de 
slagroom met de suiker stijf. Spatel de slagroom beetje voor beetje door de aardbeien. Klop het eiwit 
stijf in een vetvrije kom en spatel het door het aardbeienmengsel. Schep dit mengsel in de met koud 
water omgespoelde ronde puddingvormpjes. Dek de schaaltjes af met folie en laat de bavarois circa 3 
uur in de koelkast opstijven.  
Verwarm de chocola au bain-marie. Doop de aardbeien in de chocola en leg ze op een vel bakpapier. 
Laat de chocola hard worden.  
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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. 
 
Opdienen: 
Haal de bavarois uit de vormjes. Maak eerst de randen los. Dompel de bavarois eventueel voor het 
omdraaien heel kort in warm water. Leg een bord omgekeerd op de vorm en draai deze om.  
Schep ook een bol roomijs op het bord. Garneer met de chocoladeaardbeien. En eventueel 
aardbeiensaus.  
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2.) 15-10-2007 Samengesteld door Richard Hovens  
Aantal personen: 8 
 

- Spinaziesalade met sliptong en sinaasappeldressing en huisgemaakt notenbrood  
- Tomatenbouillon met zuurkool en ham  
- Italiaanse rollade op bedje ratatouille van groenten  
- Karnemelkmousse met karamelsaus en aardbeispiesjes met munt  

Spinaziesalade met sliptong en sinaasappeldressing en huisgemaakt 
notenbrood  

Aantal sterren: 4 
 

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

Notenbrood:  
- 2 zakjes gist a 7 gram per zakje 
- 2 el honig 
- 6 dl lauwwarm water 
- 500 gram volkorenmeel 
- 300 gram maïsmeel 
- Mespunt kaneelpoeder 
- 2 tl zout 
- 100 grm blanke rozijnen 
- 100 gr krenten 
- 100 gram hazelnoten 
 

Bereiding: 
Spinaziesalade: 
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. Filets met zout en peper bestrooien en halveren. Spinazie en amandelschaaf-
sel door dressing mengen. Spinaziesla over vier borden verdelen en leg lauwwarme visrepen er op.  
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Notenbrood: 
Klop de gist met de honing en een paar lepels warm water tot een papje en laat staan. 
Doe al het meel,kaneel,zout,en de rest van et water en roer door elkaar, doe het gistpapje erbij. 
Dit geheel tot een deeg kneden,als deeg soepel is rozijnen krenten en hazelnoten toevoegen, alles 
goed doorkneden. 
 
Over voorverwarmen op 220 graden laat het deeg 30 minuten afgedekt (in 2 stukken, omdat 2e deel 
bij de soep wordt geserveerd!!) rijzen, daarna goed doorkneden en dan in 10 minuten bakken, 
daarna oven temperen naar 200 graden en vervolgens brood in 20-30 minuten afbakken. 
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Tomatenbouillon met zuurkool en ham  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 2 zakjes verse tijm (15 g)  
- 4 sjalotjes  
- 6 eetlepels olijfolie  
- 500 g wijnzuurkool (ongekookte)  
- 1 eetlepel suiker  
- 8 tomaten  
- 2 teentjes knoflook  
- 3 dl medium dry sherry  
- 2 potten vleesfond (380 ml)  
- 200 g Coburger rauwe ham  
- zout 
- peper 
 
 

Bereiding: 
Van 3 takjes tijmblaadjes rissen. Sjalotjes pellen en snipperen. In pan helft van olie verhitten en helft 
van sjalotjes ca. 2 minuten zachtjes fruiten. Zuurkool, suiker en helft van geriste tijmblaadjes erdoor 
scheppen en afgedekt ca. 15 minuten zachtjes smoren. Tomaten inkruisen, in kokend water 
onderdompelen en ontvellen. Tomaten in parten snijden, zaadjes verwijderen en vruchtvlees in 
blokjes snijden. In soeppan rest van olie verhitten. Rest van sjalot ca. 2 minuten zachtjes fruiten. 
Knoflook pellen en erboven uitpersen. Tomaatblokjes en rest van geriste tijmblaadjes ca. 3 minuten 
zachtjes meebakken. Sherry, fond en 2 dl water toevoegen, aan de kook brengen en bouillon ca. 10 
minuten zachtjes laten koken. Ham in repen snijden. Bouillon op smaak brengen met zout, peper en 
eventueel een beetje suiker. Bouillon in vier voorverwarmde kommen scheppen. In midden flinke 
pluk zuurkool leggen en reepjes ham erop leggen. Garneren met takje tijm.  
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Italiaanse rollade op bedje ratatouille van groenten  

Aantal sterren: 3 
 
Ingrediënten: 
Pesto: 
- 80 gram pijnboompitten  
- 130 gram basilicumblaadjes  
- 60 gram knoflook  
- 10 eetlepels olijfolie  
- 80 gram geraspte  
  parmezaanse kaas 
- zout 
- peper  
 
Italiaanse rollade:  
- 2 stukken varkensfilet van 
  ongeveer 600 g pst 
- 2 handje rucola  
- 12 plakjes Parmaham  
- 200 g gedroogde tomaat 
- zout 
- peper  
- stuk rolladetouw  
 
Ratatouille van groenten:  
- 3 gekleurde paprika’s in partjes geneden 
- 2 grote uien in ringen gesneden 
- 2 courgettes gesneden in schijfjes 
- 2 aubergines gesneden in schijfjes 
- 3 eetlepels honing 
- peper 
- zout 
 
Bereiding: 
Pesto: 
Verse basilicumblaadjes met pijnboompitten en fijngesneden knoflook in keukenmachine tot 
korrelige pasta pureren. Terwijl machine draait olijfolie in dunne straaltjes erbij schenken. Pesto uit 
kom halen en mengen met geraspte parmezaanse kaas. Pesto met zout en peper op smaak brengen. 
 
Italiaanse rollade: 
Verwarm de oven voor op 150 graden Celsius. Snijd het vlees open of laat het de Keurslager doen. 
Bestrooi het rondom met zout en peper. Smeer het vlees in met pesto. Verdeel dan de rucola erop. 
Bedek de sla weer met de plakjes Parmaham en tot slot de gedroogde tomaten.  
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Rol het geheel op en bind het op als rollade met het touw. Neem een stuk keukentouw van twee 
meter. Knoop een eind strak om een uiteinde van het strak opgerolde vlees. Haal het touw onder de 
rollade door, haal het bovenop door de lus en trek aan. Schuif zo elke keer ongeveer 3 cm op, tot het 
vlees helemaal is opgebonden. Draai het vlees om en breng het garen onderlangs weer terug naar 
het begin en knoop stevig vast. Zorg er echter wel voor dat het touw niet al te strak wordt 
vastgebonden omdat de vulling er dan weer wordt uitgedrukt tijdens het bakken. 
 
Bak de rollade in circa 35 minuten bruin en gaar. Bij het aanbraden niet al de braadboter in een keer 
in de pan doen, maar ongeveer een kwart bewaren en pas later toevoegen. De rollade regelmatig 
keren. Leg het deksel schuin op de pan. Dan kan het vocht ontsnappen en blijft de warmte toch in de 
pan. Het vlees gaat smoren wanneer het deksel de pan afsluit. 
 
Laat afgedekt nog 10 minuten staan en snijd de rollade dan in in dikke plakken. 
 
Ratatouille van groenten: 
Paprika,courgette,Aubergine, Ui, schoonmaken en in stukken/plakjes snijden, deze op laatste 
moment roerbakken met peper en zout en honing. Dit dient als basis om bord op te maken rollade 
wordt in plakken trapsgewijs op ratatouille gelegd.  
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Karnemelkmousse met karamelsaus en aardbeispiesjes met munt  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 10 blaadjes gelatine  
- 2 limoenen, geperst 
- 3 x 250 ml slagroom  
- 100 g poedersuiker  
- 500 ml karnemelk  
- 150 g witte basterdsuiker  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereiding: 
Gelatine in ruim koud water weken. Helft van limoensap verwarmen. Gelatine uitknijpen en van vuur 
af al roerend in warm limoensap oplossen. Rest van limoensap erdoor roeren en geheel (in grotere 
bak met koud water) laten afkoelen. Van slagroom 600 ml met poedersuiker bijna stijf kloppen. 
Karnemelk door bijna stijfgeslagen room roeren. Bijna afgekoeld en nog net niet opgestijfd limoensap 
door slagroom-karnemelkmengsel roeren. Karnemelkmousse over acht (wijn)glazen verdelen en 
minstens 2 uur in koelkast laten opstijven. 
In koekenpan met dikke bodem basterdsuiker zonder te roeren op laag vuur laten smelten, tot suiker 
mooie bruine kleur heeft (laat suiker niet te donker worden). Rest van slagroom verwarmen. Pan van 
vuur nemen en warme slagroom door karamel roeren. Als karamel hard wordt, deze op laag vuur al 
roerend opnieuw oplossen. Karamelsaus laten afkoelen. 
 
Karamelsaus zachtjes tot lauwwarm verwarmen, goed doorroeren. Saus voorzichtig op 
karnemelkmousse schenken en direct serveren. 
Serveren met aardbeien-munt spiesjes.  
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3.) 19-11-2007 Samengesteld door Jan Vercoulen  
Aantal personen: 8 
 
- Reuzenchampignons met notenvulling  
- Champignonsoep America  
- Gepaneerde kip met roomsaus  
- Aardbeienijs met hangop en een kattentong  

Reuzenchampignons met notenvulling  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 24 grote champignons 
- 2 eetl. citroensap 
- 4 sjalotjes gesnipperd 
- 60 gram walnoten gehakt (halve  
  walnoten achter houden voor  
  garnering) 
- 2 eetl. arachideolie 
- 200 gram roomkaas 
- 8 eetl. gehakte bieslook 
- 1 zakje geraspte kaas 
 
 

 

 

 

Bereiding: 
Borstel de champignons schoon. Draai de stelen eruit en hak deze fijn. Blancheer de hoedjes (1 
minuut) in kokend water met citroensap. Giet ze af en laat goed uitlekken. Bewaar een beetje 
kookvocht. 
 
Verhit de olie in de pan. Fruit hierin de sjalotjes en schep de gehakte champignonstelen erdoor. 
Meng de noten en het sjalotjesmengsel door de roomkaas. Voeg eventueel 2 lepels kookvocht van 
champignons toe. Vul de champignonhoedjes met dit mengsel. Bestrooi de gevulde champignons 
met de geraspte kaas en zet ze even onder de gril of in de oven 200 graden 15 minuten. Garneer met 
de achtergehouden walnoten en bieslook. Serveer hier een chardonnay bij.  
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Champignonsoep America  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 400 gram champignons 
- 2,5 plak gekookte ham (ca 4 mm dik) 
- 4 stuks eidooier 
- 2 dl. koksroom 
- 2 liter runderbouillon 
- 55 gram bloem 
- 55 gram boter 
- peper 
- 1,5 eetl peterselie fijngehakt 
 
 

 

 

Bereiding: 
Snij de ham in reepjes of blokjes. Smelt de boter in een ruime pan en laat uitbruisen. Voeg de bloem 
toe en al roerende, laten garen. Beetje bij beetje de bouillon erbij en steeds laten 
doorgaren. De champignons goed afborstelen, de onderste plakjes van de stelen wegsnijden en de 
champignons in plakjes snijden. Voeg ze toe aan de soep en laat enkele minuten garen. 
 
Kort voor uitserveren: 
Meng de dooiers door de room. Roer een beetje hete soep door deze liaison en roer deze vervolgens 
door de soep. 
 
Uitserveren: 
Verdeel de hamreepjes over de voorverwarmde koppen of borden en giet de hete soep erop. 
Garneer met fijngesneden peterselie.  
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Gepaneerde kip met roomsaus  

Aantal sterren: 4 
 

Ingrediënten: 
Roomsaus: 
- 6 tenen knoflook 
- 1 liter kippenbouillon 
- 5 dl. slagroom 
- 100 gram boter 
- peper 
- zout 
 

Gepaneerde kip:  
- 4 dubbele maiskip filets 
- 2 stuks eieren  
- 1 zakje japans broodkruim 
- 2 dl. arachideolie 
- peper 
- zout 
 

Aardappelkoekjes:  
- 1 kg. aardappelen 
- 1 eetl. gebakken uien 
- 0,5 eetl. fijn gehakte peterselie  
- paneermeel 
- scheut olie 
- 40 gram boter 
- 1 dl. melk 
- zout 
- nootmuskaat 

Peultjes: 
- 800 gram peultjes 
- 50 gram boter 
- zout 
- peterselie 

 

Bereiding: 
Roomsaus: 
Breng de bouillon aan de kook in een middelgrote pan, voeg de gesnipperde knoflook toe en laat het 
geheel 15 min. trekken. Giet in de blender of keukenmachine en pureer. Giet de verkregen 
knoflookbouillon door een zeef in de pan terug en laat inkoken tot 1/4, voeg de room toe en laat 
weer tot de helft inkoken. Kort voor uitserveren de saus verwarmen en er de koude boter 
doorkloppen. De saus mag niet meer koken. Breng op smaak met peper en zout. 
 

Gepaneerde kip:  
Klop de eieren los met wat peper en zout. Snij de dubbele kipfilets in de lengte in vieren, haal ze door 
het ei en door het broodkruim. Giet arachideolie in een pan en bak de kipfilets aan elke kant 1 
minuut. Leg ze in een ingevette ovenschaal en zet ze 6 minuten in een, op 200 graden 
voorverwarmde, oven. 
Geef hierbij aardappelkoekjes met peultjes  
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Aardappelkoekjes: 
Aardappels schillen en in stukjes snijden, in water en wat zout aan de kook brengen, daarna afgieten 
en boter toevoegen. Voeg onder het "stampen", in delen, de melk toe en maak zo een stevige puree. 
Vermeng haar met de gebakken uien en fijn gehakte peterselie.  
Vorm er platronde koekjes van, wentel ze door paneermeel en bak ze in hete olie aan weerzijde vlug 
bruin. 
 
Peultjes: 
Peultjes wassen, ongeveer 10 min. koken tot ze nog knapperig zijn. Afschudden en boter in de pan, 
strooi er peterselie overheen.  
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Aardbeienijs met hangop en een kattentong  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
Hangop: 
- 2,5 eetl. sinaasappelmarmelade 
- 1,2 liter yoghurt b.v.  
  boerenlandyoghurt 
 
Aardbeienijs: 
- 0,8 kg. aardbeien 
- 240 gram suiker 
- 2 dl. water 
- 1 citroen 
- 0,8 dl. aardbeienlikeur 
 

Aardbeiensoep:  
- 0,8 kg. aardbeien 
- suiker naar smaak 
- citroen naar smaak 

Kattentongen: 
- 100 gram boter 
- 100 gram poedersuiker 
- 1 zakje vanillesuiker 
- 2 eieren 
- 100 gram bloem 

 
Bereiding: 
Hangop: 
Meng de sinaasappelmarmelade door de yoghurt. Doe het geheel in een theedoek. Hang de 
theedoek op een koele plaats en laat 6 uur (of zo lang mogelijk) uitlekken. Schep de hangop in een 
kom. 
 
Aardbeienijs: 
Maak een suikerstroop door de suiker met het water aan de kook te brengen. Laat ca. 5 minuten 
pruttelen tot de suiker is opgelost. Maak de aardbeien schoon. Pureer ze in de keukenmachine en 
wrijf de puree door een fijne zeef. Voeg de puree bij de suikerstroop en roer er de aardbeienlikeur 
door. Breng het geheel op smaak met citroensap. Draai op tot een stevige massa in de ijsmachine en 
zet tot gebruik in de diepvries. 
 
Aardbeiensoep: 
Maak de aardbeien schoon en pureer ze in de keukenmachine. Breng op smaak met suiker en 
citroensap. Wrijf door een fijne zeef en zet koel weg. 
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Kattentongen: 
Zeef de poedersuiker. Zeef de bloem. Klop de eieren los, maar niet schuimig. Roer de boter met de 
gezeefde suiker en de vanillesuiker week. Voeg de eieren toe en roer alles tot een gelijk beslag. Roer 
er vervolgens de gezeefde bloem door. Het beslag in een spuitzak doen met een gladde spuitmond 
van ca 1,5 cm. Op een ingevet bakblik staafjes van ca 5 cm spuiten met een onderlinge afstand van 4 
cm. De koekjes ca 7 min. in een vrij warme oven (ca 200 graden) bakken, tot ze langs de kanten 
lichtbruin zijn. Even laten rusten, daarna met een plat mes van de bakplaat halen en plat neerleggen. 
 
Uitserveren: 
Verdeel de aardbeiensoep over diepe borden. Maak per persoon 3 bolletjes van de 
sinaasappelhangop en leg deze in de saus. Leg in het midden een bol aardbeienijs. Garneer af met 
een kattentong.  
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4.) 17-12-2007 Samengesteld door Dimitri Peeters  
Aantal personen: 8 
 
- Lauwwarme salade met kalkoen  
- Runderbouillon met home made ravioli  
- Reefilet met geroosterde aardappelen, broccoli met walnoten en spruitjes met ham en 
cashewnoten  
- Anijs- honingparfait met vanillesaus en gegrilde ananas  

Lauwwarme salade met kalkoen  

Aantal sterren: 5 
 
Ingrediënten: 
- 650 g kalkoenhaasjes  
- 200 g ontbijtspek, in reepjes  
- 50 g braadboter  
- 100 g cashewnoten en sesamzaad  
- 2 eetl. balsamicoazijn  
- 3 eetl. sesamolie  
- 3 eetl. chilisaus  
- 1 eetl. gembersiroop  
- 200 g gemengde groene sla 
- 1/2 verse ananas 
- handje taugé 
- versgemalen peper  
- zout 
 
 

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 spekreepjes 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 rondom 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. 
Zet voor het serveren de pan weer op het vuur. Snijd de kalkoenhaasjes in schuine plakken. Schep ze 
met de spekreepjes in de pan, bedruppel ze met de helft van de balsamicodressing 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 sesamzaad en garneer met plakjes ananas. Serveer meteen.   
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Runderbouillon met home made ravioli  

Aantal sterren: 3 
 
Ingrediënten: 
- 10 plakjes rauwe ham of Parmaham, fijngehakt  
- 500 g bloem  
- 2 eidooiers  
- 4 eieren  
- 100 g versgeraspte Parmezaanse kaas  
- 10 zongedroogde tomaatjes op olie  
- fijngehakt bosje basilicum  
- versgemalen peper  
- 2 potten runderbouillon voor 1 liter, gezeefd  
- 4 rijpe trostomaten 
 
Bereiding: 
Maak eerst het pastadeeg; leg de bloem in een bergje op het werkblad en maak een kuiltje in het 
midden, leg de eieren en dooiers erin. Roer de eieren eerst met een vork door de bloem en kneed 
daarna 5 minuten met de hand tot een elastisch en glad deeg ontstaat. Laat het deeg afgedekt een 
half uur in de koelkast rusten. 
Maak ondertussen de vulling; vermeng de ham met de Parmezaanse kaas en tomaatjes en knip er 
wat basilicum over. Bewaar nog wat basilicum voor de bouillon. Breng de vulling op smaak met 
peper. 
Rol het deeg uit met een deegroller of met een pastamachine tot een lap met een dikte van 1,5 mm. 
Snijd de lap in 24 vierkantjes van ongeveer 5x5 cm. 
Verdeel de vulling in kleine bergjes op 12 vierkantjes en bestrijk het deeg rondom met een kwast met 
water. Leg de andere 12 vierkantjes er overheen en druk de randen rondom goed aan. 
Leng de bouillon aan met water en breng hem aan de kook, breng op smaak met zout en peper. Snijd 
de tomaten in kwarten en snijd de zaadjes eruit. Snijd het vruchtvlees in reepjes en dan in blokjes. 
Laat de ravioli in de bouillon in 4 minuten gaar worden. Schep in elk bord 3 ravioli’s, een lepel 
tomatenblokjes en wat verse basilicum. Giet de hete bouillon erover.  
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Reefilet met geroosterde aardappelen, broccoli met walnoten en spruitjes met 
ham en cashewnoten  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
Spruitjes met ham en cashewnoten: 
- 150 gram gekookte achterham  
  (een dikke plak)  
- 750 gram spruitjes 
- 100 gram geroosterde cashewnoten  
- zout 
- versgemalen peper  
- klontje boter 
 
Geroosterde aardappelen: 
- 1,5 kg kleine aardappelen  
- 1-2 el gedroogde rozemarijnnaaldjes  
  of Provençaalse kruiden 
- 3-5 el olijfolie  
- zout 
- peper 

Broccoli met walnoten: 
- 1 kg broccoli  
- 75 gram walnoten  
- 1-2 el walnootolie 
- zout 
- peper 

Reefilet met verse kruiden:  
- 75 g boter 
- 5 sjalotjes, heel fijngesneden  
- 100 g fijngesneden verse kruiden  
  (peterselie, dragon, kervel, dille, marjolein, selderij) 
- 4-5 el droog broodkruim 
- 200 g mager ontbijtspek 
- 2 stukken reefilet a 600 gram 
- 3 el olie 
- 1,5 dl rode wijn 
- 4 dl kalfsfond (pot 400 ml) 
- 2 el rode bessengelei 
- 1,5 dl slagroom 
- zout 
- peper 

 
Bereiding: 
Spruitjes met ham en cashewnoten: 
Kook de schoongemaakte spruitjes in ruim water met zout bietgaar, giet ze af en laat ze uitlekken. 
Snijd intussen de ham zonder eventuele vetrand in kleine blokjes. Hak de cashewnoten grof. Verhit 
de boter in de pan en laat de blokjes ham kort fruiten zonder ze te laten kleuren. Voeg de spruitjes 
toe, schud ze op met wat zout en peper en bestrooi ze voor het serveren met de cashewnoten. 
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Geroosterde aardappelen: 
Snijd elke aardappel in 4 partjes en leg deze naast elkaar in een grote ovenschaal. Bestrooi ze met 
rozemarijn, zout en peper. Schenk de olijfolie erover en schep de aardappelen goed om, zodat ze 
allemaal met een laagje olie bedekt zijn. Rooster de aardappelen 25-35 minuten in een 
voorverwarmde oven op 200 graden. Schep ze tijdens het roosteren een keer om. 
 
Broccoli met walnoten: 
Kook de broccoli bietgaar. Rooster de grof gehakte walnoten in een droge koekenpan. Breng de 
broccoli op smaak met zout en peper en strooi de noten erover. Schenk er eventueel 1-2 el 
walnootolie over. 
 
Reefilet met verse kruiden: 
Verhit 40 g boter en bak hierin de sjalotjes circa 5 minuten. Roer de kruiden, broodkruim, zout en 
peper erdoor en laat het mengsel afkoelen. Leg de plakjes ontbijtspek, elkaar iets overlappend, in 2 
rijen naast elkaar. Strijk het kruidenmengsel erover en leg op elke rij een stuk reefilet. Rol de met 
kruiden bestreken ontbijtspek om het vlees, zodat het vlees helemaal is bedekt. Verpak de 
vleesrollen in plasticfolie en leg ze minstens 1 uur in de koelkast. 
Bind elke vleesrol daarna als een rollade vast met 8 stukjes keukentouw. Snijd elke rollade tussen de 
draden door in 8 plakken (er zijn nu 16 plakken). Verhit de olie met 35 g boter en bak de plakjes 
reefilet in 3-4 minuten rondom bruin. Neem het vlees uit de pan en houd het warm. 
Schenk het braadvet uit de pan en schenk de wijn en de fond in de pan, breng dit aan de kook en roer 
daarbij de aanbaksels in de pan goed los. Laat de vloeistof tot de helft inkoken. Roer de bessengelei 
en de slagroom erdoor en kook de saus in tot hij de gewenste dikte heeft. Breng op smaak met zout 
en peper en schenk de saus door een zeef. 
Serveer de plakjes reefilet met de saus, geroosterde aardappelen, broccoli en spruitjes.  
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Anijs- honingparfait met vanillesaus en gegrilde ananas  

Aantal sterren: 5 
 
Ingrediënten: 
Anijs- honingparfait en vanillesaus: 
- 15 eidooiers 
- 150 g honing 
- 1-2 tl gemalen anijszaadjes 
- 6 dl slagroom, lobbig geklopt 
- 2 el pastis 
- 5 dl melk 
- 1 vanillestokje 
- 90 g suiker 
 
Gegrilde ananas:  
- 1 middelgrote verse ananas  
- 60 gram boter  
- 2-3 eetl. rietsuiker 
 
Bereiding: 
Anijs- honingparfait en vanillesaus: 
Klop 10 eidooiers met de honing en anijs in een kom boven een pan met heet water tot het dikker 
wordt en gaat binden. Laat dit mengsel al roerende afkoelen. Klop de slagroom lobbig. Spatel de 
slagroom en de pastis door het eidooiermengsel. Schep het mengsel in een vorm van 1-1,5 liter 
inhoud en laat het 1 nacht in de vriezer opstijven. 
Breng 5 dl melk met 1 opengesneden vanillestokje en 40 g suiker aan de kook. Klop 5 eidooiers los 
met 50 g suiker. Schenk de hete vanillemelk al roerend over de eidooiers en schenk dit mengsel terug 
in de pan. Laat de saus op zacht vuur al roerend binden tot een crème, maar laat de saus niet koken. 
Zeef de saus, schraap het merg uit het vanillestokje en roer het merg door de saus. Laat de saus al 
roerende afkoelen 
Stort de parfait op een schaal. Serveer de parfait met vanillesaus. 
 
Gegrilde ananas: 
Schil de ananas, snijd er aan de boven- en onderkant een plak af en snijd de rest in 8 even dikke 
plakken. Snijd of steek er met een mesje of een rond uitsteekvormpje de harde kern uit. Bekleed de 
braadslee van de oven met aluminiumfolie en bestrijk dun met boter of beboter een grote platte 
ovenschaal. Leg de plakken ananas naast elkaar in de braadslee of de ovenschaal.  
Verwarm de ovengrill voor. Bestrijk de ananasplakken met de gesmolten boter en bestrooi ze 
gelijkmatig met de suiker. Schuif de ananasplakken niet te dicht onder de voorverwarmde grill en laat 
ze in een paar minuten gelijkmatig kleuren. Blijf in de buurt om te zorgen dat ze niet verbranden. 
Verdeel de ananasplakken over de bordjes.  
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5.) 25-02-2008 Samengesteld door Rob Drissen  
Aantal personen: 8 
 
- Pancettahapje met gekaramelliseerde sjalot  
- Italiaanse pastasalade  
- Spinaziesoep met tortellini  
- In parmaham gewikkelde biefstukjes in saliejus, met aardappelkoekjes  
- Millefoglie met 3 soorten chocolade, vanille-ijs met bloedsinaasappelsaus  

Pancettahapje met gekaramelliseerde sjalot  

Aantal sterren: - 
 
Ingrediënten: 
- 3 sjalotjes 
- 20 gram boter  
- 1 eetlepel suiker 
- 3 eetlepels crema di balsamico 
- 75 gram cranberrypaté 
- 8 plakjes pancetta 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bereiding: 
Snijd de sjalotjes in plakjes. Smelt de boter in een steelpan en fruit hierin de sjalotjes tot ze zacht en 
glazig zijn. Voeg de suiker en de crema di balsamico toe en laat het geheel een 30 minuten op een 
laag vuurtje karamelliseren. Verhit een koekenpan met antiaanbaklaag. Verdeel de paté in 8 blokjes 
en wikkel ieder blokje in een plak pancetta. Bak in de droge koekenpan de pakketjes 2-3 minuten tot 
de pancetta krokant is. Leg acht amuselepels klaar. Verdeel de sjalotjes over de lepels en leg er de 
pancettahapjes op.  
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Italiaanse pastasalade  

Aantal sterren: 3 
 
Ingrediënten: 
- 400 gram bloem 
- 4 eieren, losgeklopt 
- zout 
- 2 bosuitjes 
- 1 eetlepel olijfolie 
- 150 ml droge witte huiswijn 
- 200 gram gorgonzola 
- 200 ml crème fraiche 
- 100 gram pecannoten 
- 2 handperen 
- versgemalen peper 
- handje rucola 
 
 

 

 

 

Bereiding: 
Maak van de bloem een bergje met een kuiltje in het midden en strooi hier een mespuntje zout 
overheen. Doe de eieren in het kuiltje en roer met de vork de eieren door de bloem en kneed daarna 
met de hand ongeveer 10 minuten tot een glad deeg ontstaat. Maak er een bal van en laat hem 15 
minuten rusten. Rol het deeg op een licht met bloem bestoven blad uit en maak met de 
pastamachine een dun vel waarvan u de tagliatelle snijdt. Kook de tagliatelle in ongeveer 2 à 3 
minuten beetgaar.  
Maak de bosuitjes schoon en snijd ze in ringetjes. Verhit de olijfolie in een sauspan en bak de bosui 
ca. 2 minuten. Blus de bosui af met de wijn en laat deze even inkoken. Voeg de gorgonzola en de 
crème fraiche toe en roer tot een gladde saus. Laat de saus op een laag vuur staan. 
Hak de pecannoten grof en rooster ze in een droge koekenpan. Schil de peren, verwijder de 
klokhuizen en snijd de peren in stukken. 
Giet de pasta af en schep de saus met de peer erdoor. Breng op smaak met zout en peper. Was de 
rucola en hak deze grof. Schep de rucola met de pecannoten door de pasta.  
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Spinaziesoep met tortellini  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 3 uien in kwart ringen 
- 3 eetlepels olijfolie 
- 300 gram ham in smalle reepjes 
- 3 tenen knoflook 
- 1,5 liter runderbouillon 
- 400 ml droge witte wijn 
- 1 kg verse spinazie 
- 250 ml crème fraiche 
- 250 gram bloem 
- 1 eidooier 
- 2 eieren 
- 50 gram geraspte Parmezaanse kaas 
- 5 plakjes Parmaham, fijngehakt 
- bosje fijngehakte basilicum 
 
Bereiding: 
Maak eerst het pastadeeg. Leg de bloem in een bergje op het werkblad en maak een kuiltje in het 
midden, leg de eieren en de dooier erin. Roer de eieren eerst met een vork door de bloem en kneed 
daarna 5 minuten met de hand tot een elastisch en glad deeg ontstaat. Laat het deeg afgedekt een 
half uur in de koelkast rusten. 
Maak ondertussen de vulling. Vermeng de ham met de Parmezaanse kaas en knip er wat basilicum 
over. Breng de vulling op smaak met peper. 
Rol het deeg uit met een deegroller of met een pastamachine tot een lap met een dikte van 1 mm. 
Steek hier 32 rondjes uit van ongeveer 7 cm. Schep op elk rondje wat vulling in het midden. Vouw het 
deeg eroverheen en knijp de randen dicht. De tortellini in 7 minuten net niet gaar koken. Tortellini in 
vergiet laten uitlekken.  
In een soeppan ui in de olie goudbruin fruiten. Ui in kom scheppen. Ham in de achtergebleven olie in 
5 minuten knapperig bakken en in kom scheppen. Knoflook in de soeppan persen en hierbij de 
bouillon en de wijn voegen en aan de kook brengen. Kook ondertussen de spinazie gaar en roer deze 
door de bouillon. Laat de crème fraiche in de soep smelten. Breng de soep op smaak met zout en 
peper. Pureer dan dit geheel met de staafmixer. Voeg dan de uien en de hamreepjes toe. Laat dit 
geheel nog 2 minuten op het vuur staan en schep de soep in de borden. Verdeel tot slot de tortellini 
over de borden. 
 
Tip: zorg ervoor dat de tortellini tegelijk klaar is met de soep.  
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In parmaham gewikkelde biefstukjes in saliejus, met aardappelkoekjes  

Aantal sterren: 3 
 
Ingrediënten: 
- 8 biefstukjes 
- 1 verse Italiaanse kruidenmix 
- 13 eetlepels olijfolie 
- 6 eetlepels boter 
- 16 plakjes parmaham 
- 1 pot vleesfond (380 ml) 
- 8 grote vastkokende aardappels 
- 2 eieren 
- 3 uien 
- 3 teentjes knoflook 
- 8 romatomaten 
- 2 courgettes 
- 2 dunne aubergines 
 
 

 

Bereiding: 
Biefstukjes droogdeppen en met peper bestrooien. Takjes van de blaadjes salie plukken en grote 
blaadjes grof scheuren. In een koekenpan 2 eetlepels olie verhitten en het vlees op hoog vuur in 20-
30 seconden per kant bruinbakken. Op een snijplank laten afkoelen. In het achtergebleven bakvet 1 
eetlepel boter smelten. De salieblaadjes 1 minuut zachtjes bakken. De fond toevoegen en de 
aanbaksels losroeren. De jus in een sauspan overdoen en in 15 minuten tot de helft laten inkoken. 
Pittig op smaak brengen met zout en peper. Om elk biefstukje 2 plakken ham wikkelen en de naden 
aandrukken. Het vlees in een overschaal leggen en met plasticfolie afgedekt in de koelkast zetten. 
Ook de jus in de koelkast zetten. 
 
De aardappels schillen en grof raspen. De rasp in een zeef met water afspoelen. Goed laten 
uitlekken! en droogdeppen met keukenpapier. In een schaal de eieren loskloppen met zout en peper. 
De rasp erdoor mengen. In een grote koekenpan met antiaanbaklaag 2 eetlepels olie verhitten en 
bergjes van aadappelmengsel in de pan scheppen. Met een lepel platdrukken tot een koekje. De 
koekjes aan beide kanten droog en goudbruin bakken. Op keukenpapier in een schaal leggen en 
doorgaan met bakken tot het aardappelmengsel op is, indien nodig wat olie toevoegen. De koekjes 
afgedekt in de koelkast zetten. 
 
De uien in ringen snijden. In een koekenpan 2 eetlepels olie verhitten en de uiringen 15 minuten 
zachtjes bakken. De knoflook pellen, uitpersen en 1 minuut meebakken. Tijmblaadjes van de takjes 
rissen en door de ui scheppen. Intussen de groeten wassen. De tomaten, courgettes en aubergines in 
dunne plakken snijden. De ui uitspreiden in een ingevette ovenschaal. De groenteplakjes 
dakpansgewijs, om en om in de schaal leggen. Royaal bestrooien met peper en 4 eetlepels olie 
erover druppelen. Schaal afgedekt in de koelkast zetten.  
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De voorbereide ingrediënten ruim voor het diner uit de koelkast halen. De oven voorverwarmen op 
175 graden. De groenteschaal op het rooster in het midden van de oven zetten en de groenten in ca. 
45 minuten gaar laten worden. De aardappelkoekjes op een met bakpapier beklede bakplaat leggen. 
De groenten uit de oven nemen en onder aluminiumfolie warmhouden. Het vlees in de oven in 10-12 
minuten rosé bakken. Uit de oven nemen ne losjes afgedekt met aluminiumfolie laten rusten. De 
aardappelkoekjes in de oven verwarmen. De jus aan de kook brengen en met een garde 1 eetlepel 
koude boter erdoor kloppen. 
 
De groenten over 8 warme borden verdelen, de biefstukjes ernaast leggen. De aardappelkoekjes 
erbij leggen en de jus over het vlees scheppen.  
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Millefoglie met 3 soorten chocolade, vanille-ijs met bloedsinaasappelsaus  

Aantal sterren: 5 
 
Ingrediënten: 
Vanille-ijs: 
- 6 eidooiers 
- 210 gram witte basterdsuiker 
- 0,5 liter melk 
- 4 dl. slagroom 
- 1 vanillestokje 
 
Bloedsinaasappelsaus: 
- 12 eetlepels water 
- 6 eetlepels suiker 
- sap van 6 bloedsinaasappels 
 
 

Millefoglie met 3 soorten chocolade:  
- 12 vellen bladerdeeg 
- 100 gram witte chocolade  
- 100 gram melkchocolade  
- 100 gram pure chocolade  
- 1 eigeel 
- bloem 
- 8 eetlepels room 

Garnering:  
- 4 bloedsinaasappels, in partjes 
- 8 mintblaadjes 
- cacaopoeder 

 

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 meld opnieuw kookt giet dan al kloppend een beetje melk bij de 
eidooiers. Voeg vervolgens dit mengsel aan de rest van de melk toe, terwijl je blijft roeren met een 
houten spatel. Het mengsel mag NIET koken; gebruik hiervoor de kookthermometer. Bij 83 graden 
kun je de pan van het vuur nemen (nog wel blijven roeren tot het mengsel dik begint te worden). Als 
het mengsel dik genoeg is dan deze zeven (voorkomt klonteren). Verwijder het vanillestokje en doe 
er de room bij (hierdoor stopt het kookproces). Als het mengsel 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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Bloedsinaasappelsaus: 
Kook het water en de suiker in tot de helft. Voeg het sinaasappelsap toe en kook weer tot de helft in. 
Zeef de saus en laat hem op ijs afkoelen. 
 
Millefoglie met 3 soorten chocolade: 
Druk uit de vellen bladerdeeg 72 rondjes (ter grootte van een borrelglaasje ca. 6 rondjes per vel) en 
bestrijk 24 rondjes met losgeklopte eidooier. 
Verwarm de oven voor op 180 graden en bak de rondjes mooi goudbruin. 
Smelt ondertussen de pure chocolade in een vuurvaste kom boven een pan nauwelijks pruttelend 
water. Roer er 3 eetlepels room door, haal de kom van het vuur en roer tot een vrij dikke massa is 
ontstaan. Herhaal dat met de melkchocolade plus 3 eetlepels room en tenslotte de witte chocolade 
plus 2 eetlepels room. Pak een rondje en bestrijk dit met de pure chocoladeroom, leg hierop een 
tweede rondje en bestrijk ook dit met de pure chocoladeroom. Leg er tenslotte een rondje op dat is 
bestreken met eidooier. Maak zo’n zelfde torentje bestreken met melkchocolade en een 3e torentje 
bestreken met witte chocolade. 
 
Garnering: 
Leg op elk bord 1 torentje pure chocolade, 1 torentje melkchocolade en 1 torentje witte chocolade. 
Verdeel wat bloedsinaasappelsaus op het bord en leg hierop een bolletje vanille-ijs. Leg de partjes 
sinaasappel in een waaiervorm op het bord en leg er ter completering een mintblaadje bij.  
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6.) 17-03-2008 Samengesteld door Peter Smeets  
Aantal personen: 8 
 
- Kippenlever amuse  
- Basilicumsoep met kerrieroom en gerookte kipfilet  
- Parelhoenfilets met zuurkool, spekjes en druiven  
- Entrecote met rode-wijnkaramel, gepofte knoflook, friet en haricoverts  
- Gepocheerde peer met ganache  

Kippenlever amuse  

Aantal sterren: - 
 
Ingrediënten: 
- 200 gr kippenlever grof gesneden 
- 2 el boter 
- 2 st sjalot (gesnipperd) 
- 2 tl salie (of 4 verse blaadjes) 
- 2 el sherry 
- zout 
- versgemalen peper 
- 2 dl slagroom 
- 4 el sinaasappelmarmelade  
 
Bereiding: 
Verwarm de boter en fruit de sjalot lichtbruin, voeg de blokjes kippenlever en salie toe en roerbak 
circa 2 minuten. Blus af met de sherry en laat nog een minuut bakken. Laat enigszins afkoelen en 
pureer de kippenlevers in de keukenmachine tot een gladde crème. Breng op smaak met zout, peper 
en eventueel een paar druppels sherry. 
Klop de slagroom met een snuf zout lobbig. Schep de slagroom door de afgekoelde kippenlevercrème 
en verdeel over 8 glaasjes. Schep in elk glaasje nog een beetje marmelade. Serveer met 
broodstengeltjes of toastjes. Mooi met een gefrituurd blaadje salie. 
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Basilicumsoep met kerrieroom en gerookte kipfilet  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 2 eetlepels olijfolie 
- 6 stuks lente- of bosuitjes, in ringetjes 
- 4 stuks aardappelen (ca 200 gram) 
  geschild in blokjes 
- 1,4 ltr kippenbouillon (van tablet of uit pot) 
- 4 eetlepels gehakte basilicum (verse of 
  diepvries) 
- 4 eetlepels groene pesto 
- 250 ml demi crème fraîche 
- 2 theelepels Indiase currypasta 
- 200 gram gerookte kip, in smalle reepjes 
 
 

 

Bereiding: 
Verhit de olijfolie in een soeppan en fruit hierin de uitjes en aardappelblokjes 2 minuten. Giet de 
bouillon erbij en kook zachtjes 10 minuten. Voeg basilicum en pesto toe en pureer alles tot een 
lichtgebonden soep. Verwarm de ovengrill voor. Klop de crème fraîche met de currypasta lobbig. 
Schenk de soep in 8 ovenvaste koppen of soepkommen. Schep de kerrieroom op de soep en zet deze 
1-2 minuten onder de grill zodat de room licht kleurt. Verdeel de kipreepjes er vlak voor het serveren 
over. 
 
Variatie: 
Vervang de gerookte kipfilet eens door gerookte zalm. 
In plaats van currypasta kunt u ook kerriepoeder gebruiken. 
In plaats van verse of diepvries basilicum kunt u ook gedroogde basilicum nemen echter In plaats van 
eetlepels dan theelepels.  
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Parelhoenfilets met zuurkool, spekjes en druiven  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 4 parelhoenfilets 
- zout 
- versgemalen peper 
- 500 gram zuurkool 
- 2 el maizena 
- 80 gram boter 
- 1 ltr kippenbouillon 
- 200 gram spekblokjes 
- 500 gram champignons in plakjes 
- 1 pond druiven zonder pit 
 
 

 

Bereiding: 
Bestrooi de filets met zout en peper. Spoel de zuurkool af en snijd klein. Roer een scheutje water 
door de maïzena. 
Verhit de boter in een braadpan of hapjespan en braad de parelhoenfilets rondom aan. Voeg de 
bouillon toe en breng aan de kook. Temper de hittebron en stoof de filets langzaam in een gesloten 
pan op een lage hittebron in circa 30 minuten gaar. Bak in een koekenpan de spekblokjes knapperig. 
Schep ze uit de pan. Bak in het achtergebleven vet de champignonplakjes knapperig en lichtbruin. 
Was de druiven en voeg deze toe. Kook de zuurkool in een bodempje water gaar. Giet de zuurkool af 
en meng met de spekjes, champignons en druiven. Schep de parelhoenfilets uit de pan en bind het 
braadvocht met de maïzena. Verdeel de filets en zuurkool over de borden. Schep wat saus op de 
filets. 
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Entrecote met rode-wijnkaramel, gepofte knoflook, friet en haricoverts  

Aantal sterren: 4 
 

Ingrediënten: 
Entrecote met rode-wijnkaramel, gepofte knoflook: 
- 10 eetlepels (olijf)olie 
- 4 bolletjes knoflook 
- 2 zakjes (20 g) verse 
  Provencaalsekruidenmix 
- 2 sjalotjes 
- 1 fles volle rode wijn 
- 1 pot vleesfond (380 ml) 
- zwarte peper (versgemalen) 
- 6 eetlepels sherry 
- 4 eetlepels suiker 
- 150 g carbonarareepjes  
  (pakje ca. 185 g) 
- 8 entrecotes (a 150 g) 
- zeezout 
 

Friet:  
- 2 kilo aardappels 
- zout 
- olie om te frituren 
 

Haricoverts: 
- haricoverts 
 
Bereiding: 
Entrecote met rode-wijnkaramel, gepofte knoflook: 
Oven voorverwarmen op 200 graden of gasovenstand 4. Ovenschaaltje invetten met olie. Bollen 
knoflook in schil er inzetten. In elke bol takje rozemarijn steken. 2 eetlepels olie erover scheppen. In 
oven bollen in ca. 30 minuten gaar poffen. Sjalotje pellen en fijn snipperen.  
In wijde pan 1/2 eetlepel olie verhitten en sjalotje ca. 2 minuten fruiten. Wijn, fond, tijm, peterselie, 
Provencaalsekruidenmix en peper toevoegen, aan de kook brengen. Op hoog vuur in 20 à 30 minuten 
tot ca. 1/3 deel inkoken. Vocht boven steelpan door zeef schenken. Sherry en suiker erdoor roeren 
en ca. 10 minuten zacht laten pruttelen. In droge koekenpan carbonarareepjes in ca. 3 minuten 
knapperig bruinbakken. Op keukenpapier laten uitlekken. Bewaar bakvet. Knoflook pellen. Ris rest 
van rozemarijn van takjes. Knoflookteentjes, 1 eetlepel rozemarijnnaaldjes, 2 eetlepels rode-
wijnkaramel, zout en peper in kom door elkaar scheppen. 
Ca. 30 minuten van tevoren entrecotes uit koelkast nemen. In koekenpan vet van carbonarareepjes 
met 1,5 eetlepel olie verhitten. Entrecote in 6 à 7 minuten bruin en van binnen rosé bakken. Rode-
wijnkaramel zachtjes opnieuw verwarmen. Entrecotes op borden leggen. Bestrooien met zout en 
peper, knoflookteentjes en vleesreepjes erop scheppen. Rode-wijnkaramel rond entrecotes 
druppelen. Garneer met rozemarijn.  
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Friet: 
Aardappels schillen en wassen. Aardappels in lengte in plakken van ca. 1 cm dik snijden. Plakken in 
lengte in repen van ca. 1 cm dik snijden. Patat in ruim water wassen. Patat ca. 10 minuten in bak met 
vers koud water leggen. Patat in vergiet laten uitlekken en droogdeppen met keukenpapier. Dienblad 
of bakplaat bedekken met dubbele laag keukenpapier. In frituurpan olie verhitten tot ca. 140 graden. 
Patat in 3 porties 6 à 8 minuten gaar, maar niet bruin bakken, patat af en toe omschudden. Patat 
uitspreiden op blad en laten afkoelen. 
Frituurolie verhitten tot 180 graden. Patat in 3 porties in 2 à 4 minuten goudbruin bakken, af en toe 
omschudden. Vergiet bekleden met keukenpapier en patat op keukenpapier laten uitlekken. Patat 
overdoen in schaal en bestrooien met zout. 
 
Haricoverts: 
Haricoverts schoonmaken,wassen en koken en als groente erbij serveren.  

  



Pagina 39 van 50 
 

Gepocheerde peer met ganache  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 1.5 stuks citroen 
- 8 stuks stevige handperen 
- 175 gram bittere chocola 
- 550 gram poedersuiker 
- 135 ml slagroom 
- 35 gram boter 
- 16 halve gepelde walnoten 
- cacaopoeder 
- 8 stuks chocolade hulstblaadjes  
  of zilveren balletjes  
 
 

 

 

Bereiding: 
Pers de citroen uit. Schil de peren. Breek de chocola in kleine stukjes. 
Giet 1,5 liter water in een pan en voeg de suiker en het citroensap toe. Breng aan de kook en laat het 
inkoken tot het de consistentie van siroop heeft. Leg de peren in de siroop en temper de hittebron. 
Pocheer de peren ca. 10 minuten en draai ze af en toe om. De peren mogen niet te zacht worden. 
Schep de peren uit de pan en laat ze afkoelen. Snijd een kapje van de peren en verwijder het 
klokhuis. Snijd eventueel een klein plakje van de onderkant van de peren zodat ze rechtop blijven 
staan. Laat de stukjes chocola au bain-marie smelten. Maak de ganache: haal de chocola van de 
hittebron en roer eerst de boter en vervolgens de slagroom door de gesmolten chocola. Doe de 
ganache in een spuitzak en spuit hem in de holtes van de peren. Garneer de ganache met een 
walnoot. Verdeel de peren over borden. Bestrooi de rand van de borden met wat cacaopoeder. 
 
Tip: 
Garneer het gerecht met een chocolade hulstblaadje en/of enkele zilveren balletjes (afdeling 
bakproducten). 
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7.) 14-04-2008 Samengesteld door Wim Hovens  
Aantal personen: 8 
 
- Salade met forel en rookvlees  
- Kaassoep  
- Kalfsentrecote met druiven, noten en witte kool  
- Chocoladerol  

Salade met forel en rookvlees  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
Dressing: 
- 4 eetl mayonaise 
- 2 theel. mosterd 
- 10 eetl. gezeefde afgekoelde  
  visbouillon  
 
Salade:  
- 2 forellen 
- 800 ml visbouillon (van een tablet) 
- 160 g gemengde slablaadjes 
- 200 g rookvlees, in reepjes 
- 2 eetl. kappertjes 
 
 

 

Bereiding: 
Dressing: 
Meng de ingrediënten voor de dressing. Voeg later de afgekoelde visbouillon toe. 
 
Salade: 
Pocheer de forel circa 8 minuten in de visbouillon. Laat de forel afkoelen. Zeef de bouillon en bewaar 
2 eetlepels voor de dressing. Maak de forel schoon. Verwijder het vel en snijd de filets los van de 
graat. Snijd de filets eventueel in stukjes. Verdeel de slablaadjes over de borden en besprenkel met 
de dressing. Verdeel de forelfilet en rookvlees over de salade. Bestrooi de salade met kappertjes.  
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Kaassoep  

Aantal sterren: 3 
 
Ingrediënten: 
- 40 g boter 
- 4 witte boterhammen in kleine blokjes 
- 1,5 l kruidenbouillon 
- 4 stengels bleekselderij in reepjes 
- 150 g geraspte Gruyère of Emmentaler kaas  
- 2 losgeklopte eieren 
- 2 eetl. fijngehakte peterselie 
 
Bereiding: 
Verhit de boter in een koekenpan en bak de blokjes brood lichtbruin en krokant. Verhit de bouillon in 
een soeppan en kook de bleekselderij circa 5 minuten. Roer de kaas door een deel van de bouillon en 
laat het smelten. Voeg al roerend aan het losgeklopte ei een flinke lepel warme bouillon toe. Giet dit 
mengsel al roerend in de soeppan. Schep de soep in glazen of kommetjes. Bestrooi met broodblokjes 
en peterselie.  
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Kalfsentrecote met druiven, noten en witte kool  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 8 kalfsentrecotes (op 
  kamertemperatuur) 
- zout 
- versgemalen peper 
- 1 kg gesneden witte kool 
- 2 geschaafde venkelknollen  
- 4 theel. komijnzaadjes 
- 100 g boter 
- 250 ml vleesbouillon 
- 100 g grof gehakte walnoten  
- ca. 50 witte druiven 
 
 

 

 

 

Bereiding: 
Bestrooi de kalfsentrecotes met zout en peper. 
Kook de witte kool met de venkel en komijnzaadjes en een snufje zout gaar. Verhit de boter in een 
koekenpan en bak de entrecotes circa 6 minuten. Draai ze halverwege de baktijd om. Schep het vlees 
uit de pan en houd het warm onder aluminiumfolie. Voeg de bouillon, de walnoten en druiven aan 
het braadvocht toe. Laat alles enkele minuten sudderen. Verdeel het vlees over de borden en schep 
noten, druiven en jus erop. Schep de witte kool ernaast. 
 
Tip: 
Bind de saus met allesbinder of maïzena. Roer circa 3 eetlepels crème fraîche door de saus.  
 
Serveersuggestie: 
Eet bij dit gerecht rösti of krielaardappeltjes.  
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Chocoladerol  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 600 ml slagroom 
- 10 eidooiers 
- 300 g suiker 
- 10 eiwitten 
- 350 g pure chocolade, in stukjes 
- ca. 8 volle eetl. poedersuiker 
 
 

 

 

 

Bereiding: 
Bedek bodem en zijkanten van de bakvorm met bakpapier. Verwarm de oven voor op 180 graden. 
Klop de slagroom niet al te stijf. 
Klop de eidooiers en de suiker tot een schuimig mengsel. Klop de eiwitten stijf. Smelt al roerend de 
chocolade au bain-marie. Roer de gesmolten chocolade met een houten lepel door de eidooiers. 
Spatel daarna de stijve eiwitten erdoor. Stort dit mengsel op het bakpapier in de vorm en bak circa 
15 minuten in de oven. Haal de vorm uit de oven en dek de chocoladecake af met een vochtige 
theedoek. Leg een stuk bakpapier dat groter is dan de vorm op het aanrecht en bestrooi met een dun 
laagje poedersuiker. Draai de bakvorm boven het papier om en stort de chocoladecake voorzichtig 
op het papier. Bestrijk met een laag slagroom. Rol de chocoladecake voorzichtig op. Leg de rol op een 
schaal en snijd hem in plakken. 
 
Tip: 
Garneer de chocoladerol met uitgelekte kersen (zonder pit, uit een pot) of gekonfijte kersen.  
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8.) 19-05-2008 Samengesteld door Frank Theeuwen  
Aantal personen: 8 
 
- Taartje van groene asperges, forel en paddenstoelen  
- Aspergeroomsoep met sneetje Limburgs roggebrood en eiersalade  
- Een compositie van varkenshaas, appel en kool in een Limburgs sausje van gulpener bier, grove 
mosterd en Rinse appelstroop  
- Appelgebak met pittig kaneelijs  

Taartje van groene asperges, forel en paddenstoelen  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 16 groene asperges 
- 5 tenen knoflook, fijn gesneden 
- 4 sjalotten, fijn gesneden 
- 2,5 liter kippenbouillon 
- 4 forelfilets  
- 8 grote champignons 
- 230 ml room 
- 32 wontonvelletjes 
- 8 stuks anjovisfilets 
- 3 eetl. citroensap 
- 3 eetl. Gehakte peterselie 
- 70 gram koude boter 
- Olijfolie 
- 200 gram gemengde sla 
- peper 
- zout 
- 8 RVS-ringen 
 
Bereiding: 
Kopjes van de asperges afsnijden en in 300 ml kippenbouillon 3 minuten koken en in de bouillon 
laten afkoelen. Rest van de asperges schuin in dunne plakjes snijden en in wat olijfolie met 2 teentjes 
knoflook en 1 fijngesneden sjalotje gaar bakken. Op smaak brengen met peper en zout. 
 
De forelfilets in 8 mooie dunne plakjes snijden en even afbakken in boter totdat ze net gaar zijn. Op 
smaak brengen met peper en zout. 
 
Snij de champignons in plakjes en bak ze in wat olijfolie op hoog vuur tot het vocht is verdampt. Voeg 
1 fijn gesneden sjalotje en 2 fijn gesneden teentjes knoflook toe en bak even mee. Voeg 70 ml room 
en ca. 3 eetlepels kippenbouillon toe en laat het inkoken. Breng op smaak met peper en zout.  
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Kook de wontonvelletjes in 4 minuten gaar in 2,5 liter kippenbouillon. 
 
Fruit 2 fijn gesneden teentjes knoflook en 2 fijn gesneden sjalotten in wat olijfolie. Blus af met 500 ml 
kippenbouillon en 160 ml room en laat voor de helft inkoken. Voeg 3 eetlepels citroensap toe, spoel 
de anjovisfilets af onder stromend water en snij deze klein. Doe alles in een blender en maal alles 
goed fijn. Voeg 70 gram boter toe en 3 eetlepels gehakte peterselie. Breng op smaak met peper en 
zout. 
 
Maak laagjes in de RVS-ringen : begin met een wontonvelletje, vervolgens de aspergestukjes, weer 
een wontonvelletje, laagje forel, wontonvelletje, laagje champignons en sluit af met een 
wontonvelletje. In 15 minuten verwarmen in een voorverwarmde oven op 125 graden. 
 
Presentatie: 
Plaats het taartje op een bedje van sla, garneer met de warm gemaakte aspergekopjes en schenk de 
saus ernaast.  

  



Pagina 46 van 50 
 

Aspergeroomsoep met sneetje Limburgs roggebrood en eiersalade  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 1000 gram witte geschilde asperges 
- 0,7 liter gevogeltefond 
- 50 gram Bourgondische schouderham 
- 14 eieren 
- 8 sneetjes Limburgs roggebrood 
- 3-4 eetlepels mayonaise naar smaak 
- 500 gram groene asperges 
- 400 gram crème fraîche 
- peper 
- zout 
- maggie-aroma 
- 1 mespuntje nootmuskaat 
- 1,5 eetlepels gedroogde peterselie 
- 1,5 mespuntjes kerriepoeder 
 
Bereiding: 
Was de witte asperges, schil ze en verwijder de harde onderkant (ca. 2 cm). Doe de schillen in een 
pan. Leg hierop de geschilde asperges en giet hierbij water (asperges moeten net onderstaan). Kook 
de asperges in ca. 15-20 minuten (afhankelijk van dikte) goed gaar.  
 
Schil intussen de groene asperges (vanaf het kopje naar beneden schillen). Snij ze in schuine stukjes 
van ca. 4 cm en kook ze apart in wat water met zout bietgaar. Giet ze af en laat ze onder de koude 
kraan schrikken. Laat ze goed uitlekken. 
 
Snij de Bourgondische schouderham in smalle reepjes. Kook de eieren tot ze hardgekookt zijn. Laat 
ze goed afkoelen. Pel ze en prak ze met een vork in een kom goed fijn. Voeg ca. 3-4 eetlepels 
mayonaise, gedroogde peterselie, kerriepoeder en wat maggi-aroma naar smaak toe. Zet dit even in 
de koelkast. 
 
Pureer de gekookte witte asperges met een staafmixer en doe de puree in een pan. Voeg het 
gezeefde kookvocht toe. Voeg het gevogeltefond toe. Breng het mengsel aan de kook en klop de 
crème fraîche erdoor. Breng de soep op smaak met zout, peper en/of nootmuskaat. 
 
Presentatie: 
Schep kort voor het serveren de groene asperges en de reepjes ham erdoor. Serveer de sneetjes 
roggebrood met eiersalade bij de soep.  
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Een compositie van varkenshaas, appel en kool in een Limburgs sausje van 
gulpener bier, grove mosterd en Rinse appelstroop  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 2 spitskolen 
- 600 gram kleine aardappelen 
- 4 lichtzure appels 
- grove Limburgse mosterd 
- 4 eetlepels Rinse appelstroop 
- 1 kopje blauwe rozijnen 
- 1,2 kg varkenshaas 
- 1,5 eetlepels room 
- 1,5 eetlepels crème fraîche 
- 0,75 flesje Gulpener bier 
- 2 eetlepels azijn 
- peper 
- zout 
- boter 
 
 

Bereiding: 
Week de rozijnen in een bakje heet water. Pel de bladeren van de spitskool zodat ze heel blijven. 
Kook de losse koolbladeren beetgaar in lichtgezouten water. Steek de gekookte spitskoolbladeren 
rond uit met behulp van een rvs-ring. Schil de aardappelen, snij ze in schijfjes van ca 1 cm dik en kook 
deze in lichtgezouten water gaar. 
 
Bestrooi het vlees licht met zout en peper en schroei de buitenkant snel dicht in hete boter. Neem de 
varkenshaasjes uit de pan en smeer deze in met grove mosterd. Leg het vlees terug in de pan en bak 
het vlees in ca. 15 minuten (afhankelijk van de dikte) op een niet te hoog vuur. Het vlees is goed 
wanneer het binnenste nog enigszins roze is. Laat het vlees enkele minuten afgedekt met 
aluminiumfolie rusten op een snijplank. Snij het vlees daarna schuin in tranches van ca. 1,5 - 2 cm dik 
en houdt deze warm. 
 
Deglaceer de aanbaksel met 2 flinke scheuten bier en maak de saus op smaak met 1,5 theelepels 
mosterd, 1,5 eetlepels appelstroop, 1,5 eetlepels room en 1,5 eetlepels crème fraîche. 
 
Schil de appels, verwijder het klokhuis en snij ze in schijven van ca. 0,5 cm dik. Bak de appelschijven 
bietgaar in een beboterde koekenpan. Zorg dat de appelschijven niet groter zijn dan de rvs-ring. 
 
Verdun 4 eetlepels appelstroop tot een lopende saus met 2 eetlepels azijn en maak dit sausje op 
smaak met wat zout en peper. 
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Presentatie : 
Leg midden op het bord de rvs-ring en leg hier een laag koolblad in. Strooi hierover enkele rozijnen. 
Dan weer een laag koolblad en vervolgens een laag appelschijfjes. Herhaal dit nog een keer zodat een 
torentje ontstaat. Verwijder voorzichtig de rvs-ring. Drapeer 5-7 aardappelschijfjes boven op het 
torentje op het bord. 
Maak een spiegel van de mosterdsaus aan de onderkant van het torentje en drapeer hier de 
vleesschijfjes op. Versier het bord met een dun cirkeltje van de verdunde stroop rondom.  
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Appelgebak met pittig kaneelijs  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
Appelgebak: 
- 8 plakken bladerdeeg 
- 750 gram goudrenetten 
- 1,5 eetlepels citroensap 
- 80 gram gedroogde abrikozen 
- 10 gram gemengde  
  ongezouten noten 
- 3 eetlepels Kristalsuiker 
- 2 theelepels kaneelpoeder 
- 1 losgeklopt ei 
- bloem  
 
Vanillesaus:  
- 1,5 vanillestokje 
- 2 eierdooiers (80 gram) 
- 1 theelepel maizena 
- 2,5 dl melk 
- 40 gram suiker 
 
Kaneelijs:  
- 5 dl melk 
- 5 dl verse room 
- 12 eierdooiers 
- 4 kaneelstokjes verbrokkeld 
- 200 gram suiker 
- 1 eetlepel kaneelpoeder 
 
Presentatie: 
- poedersuiker 
 
Bereiding: 
Appelgebak: 
Laat het bladerdeeg ontdooien. Schil de appels, snij klokhuizen eruit en snij de appels in blokjes. 
Druppel er citroensap over. Snij de abrikozen in dunne reepjes. Hak de noten grof. Meng de suiker en 
kaneelpoeder door elkaar. Leg de plakken deeg uit elkaar. Verdeel de appelpartjes over 8 plakken 
deeg (plakzijde/velletje boven), maar laat ca. 2,5 cm van de rand vrij. Strooi de abrikozen, noten en 
het suikermengsel . Vouw het plakje dicht. 
Bestrijk het taartje met losgeklopt ei. 
Bak de taartjes in ca. 20 minuten lichtbruin en gaar. Neem de taartjes uit de oven en laat het 
lauwwarm afkoelen.  
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Warme vanillesaus: 
Snij het vanillestokje in de lengte open. Breng de melk in een pan met dikke bodem samen met het 
vanillestokje aan de kook en hou dit 10 min. tegen de kook aan. Klop intussen met een mixer de 
dooiers met de suiker en de maizena tot een lichtgeel romig mengsel. Neem het vanillestokje uit de 
melk, schraap het merg eruit en roer het merg door de melk. Schenk de melk door een zeef, onder 
voortdurend kloppen, bij het dooiermengsel. Doe de vanillesaus in een hittebestendige kom en 
plaats deze in een pan met kokend water (au bain marie). Roer alles met een houten lepel totdat de 
saus bindt. De saus is dik genoeg indien zij, als een mooi laagje, op de bovenkant van de bolle lepel 
blijft liggen. Neem pan uit waterbad en serveer de saus lauwwarm uit. 
 
Pittig kaneelijs: 
Doe de melk, de room,de stukjes kaneel en kaneelpoeder in een pan en breng aan de kook. Klop de 
eierdooiers met de suiker tot een romige massa en voeg hierbij langzaam en al roerend de kokende 
melk. Roer af en toe tot het mengsel is afgekoeld. Giet de massa door een zeef, doe ze in de 
ijsmachine en laat 20/25 minuten draaien. Zet het ijs in de diepvries en laat verder koud worden. 
 
Presentatie: 
Bestuif de taartjes met poedersuiker. Serveer hierbij de warme vanillesaus en het kaneelijs op een 
bord. 
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