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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 Kookstudio Plus Benders 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! 

 

  



Pagina 3 van 57 
 

Inhoud 

Inleiding ........................................................................................................................................... 2 

Inhoud ............................................................................................................................................. 3 

1.) 02-09-2013 Samengesteld door Dave Vercoulen .......................................................................... 5 

Rösti met gerookte forel en salsa verde .......................................................................................... 5 

Zeebaars met gemarineerde venkel, venkelpuree en uienmoes .................................................... 7 

Kruidige eendenbout met rode kool ............................................................................................... 9 

Mango-limoenmousse en een mango kroket met limoencreme .................................................. 11 

2.) 14-10-2013 Samengesteld door Rob Drissen ............................................................................... 13 

Aziatische consommé met kruidenroom ...................................................................................... 13 

Biefstukjes van wildzwijnhaas op paddenstoel salade met een crumb van Italiaanse ham ......... 14 

Hertenbiefstukjes met vijgen, aardappelpuree met lente ui en mosterd en spruitjes ................. 15 

Appel met geitenkaas karamel gepaneerd in suiker amandel, straciatella mousse van kers en 

limoen roomijs in een ananas soepje ............................................................................................ 17 

3.) 25-11-2013 Samengesteld door Jan Vercoulen ........................................................................... 19 

Skrei in spek met erwtenpuree ..................................................................................................... 19 

Witlofsoep met blauwe kaas en spekjes ....................................................................................... 20 

Gegrilde zalm met Hollandaisesaus en pommes carrées .............................................................. 21 

Eenpersoons speculaas-tiramisu ................................................................................................... 23 

4.) 23-12-2013 Samengesteld door Wim Hovens ............................................................................. 25 

Salade met gerookte forel en Hollandse garnalen ........................................................................ 25 

Uiensoep met bladerdeegdakje .................................................................................................... 26 

Beef Wellington met rodekool en aardappelkoekjes .................................................................... 27 

Knapperige bitterkoekjes chocolademousse ................................................................................ 29 

5.) 06-01-2014 Samengesteld door Frank Theeuwen ....................................................................... 30 

Lamsrack op een bedje van rodekoolsalade met vijgen ............................................................... 30 

Licht gebonden paprikaroomsoep met hollandse garnaaltjes ...................................................... 31 

Tarbotfilet met gefrituurde zuurkool, spinazie-tagliatelle en rode bietjes ................................... 32 

Karnemelkpuddinkje met mangosaus, florentijnskoekje en mini tompoesjes ............................. 34 

6.) 17-02-2014 Samengesteld door Frans Winkelmolen ................................................................... 36 

Parelhoenfritot met knolselderij mousseline, truffelolie en rucola .............................................. 36 

Gestoomde tongfilet met bospaddenstoelenbouillon .................................................................. 38 

Varkenshaas in een jasje ............................................................................................................... 39 

Taartje van mousse met appel-sjalottencompote ........................................................................ 41 



Pagina 4 van 57 
 

7.) 31-03-2014 Samengesteld door Richard Hovens ......................................................................... 43 

Salade met portchampignons ....................................................................................................... 43 

Soepje van knoflook ...................................................................................................................... 44 

Getrancheerde biefstuk met aardappelpuree en zoete zuurkool ................................................. 45 

Ravioli van chocolade met roomijs ............................................................................................... 47 

8.) 28-04-2014 Samengesteld door Bram Joosten ............................................................................ 48 

Avocado’s met zeevruchten .......................................................................................................... 48 

Courgettesoep met crème fraîche ................................................................................................ 49 

Varkenshaasjes met basilicumsaus, haricots verts met ham en aardappelgratin met kwark ...... 50 

Hemelse Modder en Sabayon met aardbeien ............................................................................... 52 

9.) 12-05-2014 Samengesteld door Wim Hovens ............................................................................. 53 

Aspergeglaasje met ham en tuinkers ............................................................................................ 53 

Aspergesalade ............................................................................................................................... 54 

Romige aspergesoep ..................................................................................................................... 55 

Asperge op Limburgse wijze .......................................................................................................... 56 

Aspergeroompuddinkje met gemarineerde aardbeien ................................................................ 57 

 

  



Pagina 5 van 57 
 

1.) 02-09-2013 Samengesteld door Dave Vercoulen  

Aantal personen: 7 

 

- Rösti met gerookte forel en salsa verde  

- Zeebaars met gemarineerde venkel, venkelpuree en uienmoes  

- Kruidige eendenbout met rode kool  

- Mango-limoenmousse en een mango kroket met limoencreme  

Rösti met gerookte forel en salsa verde  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

Forel: 

- 2 st forel  

 

Rösti: 

- 500 g bloemige aardappels 

- 2 st. lente-ui 

- 0,8 dl olijfolie (geel voor het bakken) 

- kookringen  

 

Salsa Verde:  

- 30 g peterselie 

- 30 g basilicum 

- 1 theel. kappertjes 

- 4 st. cocktailaugurkjes 

- 2 st. ansjovisfilet 

- 1 tn. knoflook 

- 2 theel. dijonmosterd 

- 0,6 dl olijfolie (extra virgine) 

- 1 eetl. citroensap 

 

Bereiding: 

Salsa verde: 

Maal peterselie, basilicum, kappertjes, augurkjes, ansjovis, knoflook en mosterd in de 

keukenmachine/staafmixer. Als alles fijn is voeg dan al draaiende de olijfolie en het citroensap (naar 

smaak) toe. Breng op smaak met zout en peper. 
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Rösti: 

Maak de rösti vlak voor uitserveren i.v.m. bruin worden van de aardappelrasp. Schil de aardappels en 

rasp ze grof. Meng de rasp met de fijngesneden lente-ui. Eventueel zout toevoegen naar smaak. 

Vorm 7 platte rondjes (goed aangedrukt) van de aardappelrasp met behulp van een ring met een 

doorsnede van +7 cm en bak ze in de olie om en om goudbruin in 2 à 3 minuten. Laat uitlekken op 

keukenpapier. De rösti kan vlak voor uitserveren even opgewarmd worden in de oven of bak de rösti 

vlak voor uitserveren. 

 

Presentatie: 

Schep op elk röstirondje een beetje salsa verde en leg daar een stukje gerookte forel op. Leg 

bovenop nog een beetje salsa verde.  
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Zeebaars met gemarineerde venkel, venkelpuree en uienmoes  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

Zeebaars: 

- 7 st. zeebaarsfilets (70 g) met vel 

 

Gemarineerde venkel: 

- 2 st. venkel 

- 1 eetl. witte balsamico azijn 

- 3 eetl. olijfolie 

- peper 

- zout 

 

Venkelpuree:  

- 1 st. venkel 

- 750 g kruimige aardappels  

- olijfolie 

- boter  

 

Uienmoes: 

- 3 st. witte zoete ui 

- peper 

- zout 

- 0,5 st. citroen(rasp) 

 

Bereiding: 

Gemarineerde venkel: 

Rasp de venkel met een grove rasp en laat marineren in een schaal met wat zout, peper, balsamico 

azijn en olijfolie, dek af met plastic folie. 

 

Venkelpuree: 

Snijd de venkel in zeer kleine blokjes (bewaar het groen voor de garnering). Schil de aardappels en 

kook ze gaar. Smoor de venkel in een steelpan langzaam in boter en olijfolie beetgaar. Maak een 

aardappelpuree met boter, nootmuskaat, peper en zout. Meng dit met de gesmoorde blokjes venkel 

en het vocht waarin ze beetgaar zijn gemaakt (verwarm voor uitgifte). 

 

Uienmoes: 

Snijd de zoete ui in stukken en kook in een beetje water met zout. Blender tot moes als het water 

verdampt is en breng eventueel op smaak met zout, peper en een beetje citroenrasp. 
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Zeebaars: 

Bestrooi de zeebaars met zout en peper. Bak vlak voor uitgifte op de velkant. Laat de vis enkele 

minuten op medium warmte bakken tot het vel knapperig is. 

 

Presentatie: 

Neem een langwerpig bord en leg er de uitgelekte gemarineerde venkel op. Leg er een bolletje puree 

bovenop. Schik de vis hier weer op en schep een lepeltje uienmoes op de vis en garneer met wat 

venkelgroen.  
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Kruidige eendenbout met rode kool  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

Eendenbouten: 

- 7 st. eendenbouten 

   (min. 1 eendenbout per persoon) 

- 1,5 st. steranijs 

- 1,5 st. kaneelstokje 

- 1,5 koffiel. zwarte peperbolletjes 

- 1,5 koffiel. rode peperbolletjes 

- 1,5 koffiel. zeezout 

- 4 eetl. olijfolie 

- kookringen 

- bladpeterselie  

- aluminiumfolie 

- vijzel  

 

Zwarte bessen coulis:  

- 125 g zwarte aalbessen 

- 25 g suiker 

- 50 ml water 

- 8 g vanillesuiker (1 zakje) 

- suiker 

- allesbinder  

 

Rode kool: 

- 1 st. rode kool (750 gr) 

- 2 st. rode uien 

- boter 

- 2 st. grote goudrenetten 

- 4 eetl. honing 

- 4 dl zoete witte wijn 

- 750 g grote vastkokende aardappelen 

- olijfolie 

- 150 g zwarte bessen coulis 

 

Bereiding: 

Eendenbouten: 

Maal de specerijen en het zeezout fijn in de blender of de vijzel. Bestrooi de eendenbouten met de 

specerijen en schik ze op een groot vel aluminiumfolie. Overgiet met de olijfolie en vouw de folie 

dicht. Zet de eendenbouten in een oven van 140 graden en laat 1 uur garen. Verlaag dan de 

oventemperatuur naar 100 graden en laat de eendenbouten nog een uur garen.  
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Zwarte bessen coulis: 

Doe de zwarte aalbessen in een steelpan samen met de suiker en het water. Breng aan de kook en 

laat 5 minuten zachtjes koken. Roer er een zakje vanillesuiker door, haal van het vuur en laat een 

beetje afkoelen. Pureer alles in een blender of keukenmachine en doe over in een zeef. Duw zoveel 

mogelijk door de zeef met de achterkant van een lepel. 

 

Aardappelen: 

Schil de aardappelen en kook ze. Snijd deze in kleine blokjes. 

 

Rode kool: 

Snijd de rode kool fijn. Smelt de boter in een pan met dikke bodem en laat er de fijngesneden rode ui 

en rode kool 10 min. in stoven. Voeg de honing en witte wijn toe en laat het geheel met deksel 30 

min. stoven. Voeg dan de geneden goudrenetten toe en laat nog 20 min. stoven. Kook de coulis van 

zwarte bessen op met suiker naar smaak en bind eventueel met allesbinder. Laat afkoelen en doe in 

een druppelflesje. Bak de aardappelblokjes goudbruin in olijfolie en breng op smaak met peper en 

zout. 

 

Presentatie: 

Plaats ringen op de warme borden en vul deze met de rode kool. Leg op ieder bord een eendenbout 

en de gebakken aardappelblokjes. Druppel zwarte bessensaus over het bord. Garneer met een plukje 

bladpeterselie.  
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Mango-limoenmousse en een mango kroket met limoencreme  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

Mangocoulis: 

- 2 st. mango 

- 3 dl water 

- 1 st. limoen (sap) 

- 300 g suiker  

 

Mango-limoenmousse: 

- 3 dl mangocoulis 

- 1 st. limoen 

- 75 g suiker 

- 3 dl slagroom 

- 2 dl Turkse volle yoghurt 10% vet 

- 3 blaadjes gelatine  

 

Garnering:  
- 0,5 st. rijpe mango  
- 7 st mintblaadjes 
- 2,5 dl slagroom 

Limoencrème:  
- 250 g crème fraiche (d’Isigny) 
- 120 g poedersuiker 
- 1 st limoen  

Kroket: 
- 2,5 dl mangocoulis 
- 1 st. limoen 
- 5-spices poeder naar smaak 
  (kaneel, steranijs, kruidnagel en peper) 
- 0,5 st. rijpe mango 
- 2,5 g agar agar 
- 100 g amandelpoeder 
- 100 g paneermeel 
- bloem 
- eiwit 

Bereiding: 

Mangocoulis: 

Breng het water aan de kook met de suiker, blijf roeren tot de suiker is opgelost. Laat een beetje 

afkoelen. Schil de mango en verwijder de pit. Pureer het mango vruchtvlees met het limoensap en 

het afgekoelde suikerwater in een blender. 

 

Kroket:  

Schil en halveer de mango. Snijd de ene helft in kleine blokjes en de andere helft brunoise voor de 

garnering. Breng de mangocoulis met het sap van de limoen en de mangoblokjes aan de kook. Gaar 

de mangoblokjes in de coulis en voeg naar smaak (voorzichtig) het 4-spices poeder toe. Als de blokjes 

gaar zijn de agar agar erdoor roeren en ongeveer 3 minuten goed laten doorkoken en blijven roeren. 

Stort de mangovulling in een bak (15 x 10 cm) en zet in de koeling om op te stijven.  

Voor het paneren het amandelpoeder vermengen met het paneermeel. Als de massa is opgesteven 

de vulling in repen snijden zodat je er 14 kroketjes van kunt vormen. Haal de massa eerst door de 

bloem, daarna door het losgeklopte eiwit en dan door het paneermengsel. Zorg ervoor dat er geen 

geel meer zichtbaar is door de paneerlaag. Zet ze koel weg en frituur op 180 graden bij doorgifte.  
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Mango-limoenmousse:  

Week de gelatine in ruim koud water. Verhit de mangocoulis en los hierin de suiker op en de 

uitgeknepen gelatine. Laat afkoelen tot kamertemperatuur. Klop de room lobbig en meng met de 

volle yoghurt. Spatel de afgekoelde mangocoulis door het roommengsel en breng op smaak met 

limoensap. Verdeel de massa in ovale glaasjes en zet koel weg. Klop de slagroom voor de garnering 

stijf en doe de slagroom voor gebruik in een spuitzak. Garneer de glaasjes voor uitserveren met 

brunoise gesneden mangoblokjes, een toefje slagroom en een mintblaadje. 

 

Limoencreme:  

Meng de crème fraiche met de poedersuiker en de rasp van de limoen. Bewaar in de koeling. 

 

Presentatie: 

Maak een quenelle op het bord van de limoencrème. Leg het kroketje ernaast en zet hiernaast het 

glaasje met de mousse. Druppel eventueel nog enkele druppels mangocoulis op het bord te 

versiering.  
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2.) 14-10-2013 Samengesteld door Rob Drissen  

Aantal personen: 7 

 

- Aziatische consommé met kruidenroom  

- Biefstukjes van wildzwijnhaas op paddenstoel salade met een crumb van Italiaanse ham  

- Hertenbiefstukjes met vijgen, aardappelpuree met lente ui en mosterd en spruitjes  

- Appel met geitenkaas karamel gepaneerd in suiker amandel, straciatella mousse van kers en 

limoen roomijs in een ananas soepje  

Aziatische consommé met kruidenroom  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

- 1,5 l krachtige gevogelte bouillon 

- 2 sjalotten 

- 0,25 prei 

- 2 teentjes knoflook 

- 1 volle theel. geraspte verse gember 

- 1 stengel citroengras 

- 2 eetl. gember siroop 

- 4 eetl. wok saus (kikkoman) 

- 1 dl geslagen room ongezoet 

- gehakte groene kruiden 

- peper 

- zout 

- olijfolie 

- 21 gamba’s  

- knoflookolie 

 

 

Bereiding: 

De sjalotten met de prei en de knoflook klein snijden. De verse gember raspen. Het citroengras met 

een mes pletten en er een knoop in leggen. In een scheutje olie, de sjalotten, knoflook en de prei 

zeer zacht aanfruiten gedurende enkele minuten. Dan de geraspte gember, citroengras, gember 

siroop en de woksaus toevoegen. Even omzetten en dan de bouillon toevoegen. Laat de soep ca. 15 

minuten zacht trekken. Ondertussen de room opkloppen tot yoghurt dikte en mengen met de fijn 

gehakte groene kruiden. Bak de gamba’s kort aan in knoflookolie. 

 

Vlak voor het serveren: 

Doe 3 gamba’s per persoon op de rand van een soepkop. Verwijder het citroengras. De soep 

verwarmen en deze op smaak brengen met peper en zout. Kopjes afvullen met de soep, dan deze 

afdekken met de geslagen kruiden room.   
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Biefstukjes van wildzwijnhaas op paddenstoel salade met een crumb van 

Italiaanse ham  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

- 7 biefstukjes wildzwijnhaas 

- peper 

- zout 

- scheutje olijfolie 

- 10 plakjes Italiaanse ham 

- 2 eetl. gesuikerde noten 

- 400 g gemengde paddenstoelen 

- 1,5 dl witte wijn azijn 

- 2 teentjes knoflook 

- 1 eetl. witte basterd suiker 

- scheut olijfolie 

- 1 sjalot fijn gesnipperd 

- 3 eetl. gehakte groene kruiden (dille, kervel, bieslook) 

- gemengde salade 

- frambozendressing  

 

Bereiding: 

De knoflook in kleine stukjes snijden en deze opzetten met de azijn en de suiker. Aan de kook 

brengen en enkele minuten doorkoken. Dan van het vuur nemen en afkoelen (belangrijk dat deze 

afgekoeld is alvorens deze opgeroerd wordt). De paddenstoelen in een scheutje olie enkele minuten 

roerbakken en op smaak brengen met peper en zout. Dan op een zeef gieten om het vocht te 

verwijderen. De afgekoelde azijn met suiker en knoflook oproeren met een scheut olijfolie, fijn 

gesneden sjalot en de groene kruiden. Meng de dressing door de paddenstoelen. De biefstukjes 

instrijken met olijfolie en kruiden met peper en zout. In een grillpan de biefstukjes enkele minuten 

grilleren. Dan in de oven op 60 graden zacht garen tot verder gebruik. De Italiaanse ham in de oven 

enkele minuten drogen op 180 graden. 

 

Vlak voor het serveren: 

De gemengde salade in het midden van de borden aanbrengen. Hierop de paddenstoel salade. De 

Italiaanse ham en de gesuikerde noten in de keukenmachine zeer fijn malen of zeer fijn hakken met 

een mes. Het biefstukje van wildzwijn trancheren en op de paddenstoel salade leggen en de 

fijngemalen Italiaanse ham met noten erover verdelen. Rondom met frambozendressing afwerken.  
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Hertenbiefstukjes met vijgen, aardappelpuree met lente ui en mosterd en 

spruitjes  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

Hertenbiefstukjes met vijgen: 

- 7 hertenbiefstukjes 

- 14 vijgen 

- 4 dl port 

- 2 dl rode wijn 

- 4 dl wildfond 

- 4 eetl. azijn 

- 4 kruidnagels 

- 4 laurierblaadjes 

- 8 jeneverbessen 

- 4 takjes tijm 

- 150 g ijskoude boterblokjes 

- peper 

- zout 

- olie 

- boter 

Aardappelpuree:  
- 1,5 kg aardappels 
- 6 lente-uien, gehakt 
- 250 ml melk 
- 150 gram boter, in blokjes 
- 3 eetl. mosterd 
- zout 
- peper 
 

Spruitjes: 
- 500 g spruitjes 
- peper 
- zout 
- nootmuskaat 
 

 

Bereiding: 

Hertenbiefstukjes met vijgen: 

Bak de biefstukken, zonder peper en zout, in half olie/half boter mooi bruin. Houd het vlees mooi 

rood van binnen. Haal het vlees uit de pan en hou dit afgedekt onder aluminiumfolie warm. Voeg in 

dezelfde pan de port, rode wijn, azijn en wildfond toe. Voeg dan de kruidnagels, laurierblaadjes, tijm 

en de jeneverbessen toe. Leg er de gehalveerde vijgen in. Breng het geheel aan de kook en laat het 

geheel inkoken tot de helft van het geheel. Haal de vijgen eruit en houd deze warm. Haal de saus van 

het vuur. Roer er met een garde de ijskoude klontjes boter er beetje bij beetje doorheen zodat er 

een gladde, gebonden saus ontstaat. Serveer op een warm bord het stuk vlees met de vijgen met 

daar om heen een deel van de saus. Serveer de rest van de saus in een kom bij het geheel. 
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Aardappelpuree: 

Kook de aardappels gaar in water met zout en giet ze af. Prak ze fijn en meng er de overige 

ingrediënten door. Warm nog even door en dien op. 

 

Spruitjes: 

Kook de spruiten met wat peper, zout en nootmuskaat beetgaar.  
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Appel met geitenkaas karamel gepaneerd in suiker amandel, straciatella 

mousse van kers en limoen roomijs in een ananas soepje  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

Appel met geitenkaas: 

- 2 appels 

- Scheutje olijfolie 

- 0,5 dl witte wijn azijn 

- 2 eetl. witte basterd suiker 

- 6 stukjes geitenkaas met honing 

- scheutje karamel saus 

- 3 eetl. geschaafde amandelen 

- 1 eetl. suiker 

 

 

 

 

Straciatella mousse van kers: 
- 1 dl kersen siroop (gepureerde 
   kersen uit glas met sap) 
- 7 kersen 
- scheutje kersen likeur 
- sap van 1 citroen 
- 2 eetl. grof geraspte chocolade 
- 2 gelatine blaadjes 
- 1,5 dl slagroom zonder suiker 
- ijswater 

Limoen roomijs:  
- 1 limoen 
- 2 dl limoen siroop (1 dl puur  
  limoensap verwarmen met  
  200 g suiker. NIET KOKEN) 
- 2 dl melk 
- 3 eidooiers 
- 2 dl slagroom zonder suiker 
- ijswater 
 

Ananas soepje: 
- 300 g schoongemaakte ananas 
- 1 eetl. poedersuiker 
- sap van 0,5 citroen 

 

Bereiding: 

Appel met geitenkaas: 

De azijn aan de kook brengen met de witte basterd suiker en tot de helft laten reduceren. Dan 

afkoelen. Met een appelboor het klokhuis uit de appel verwijderen. De appels in plakken van ca. 0,5 

cm snijden en deze instrijken met een weinig olijfolie. In een hete pan de appels 2 minuten bakken 

op een hoge temperatuur, dan op een bakplaat leggen en afkoelen. 

 

De geschaafde amandelen gelijk de met de suiker in een koude pan scheppen. Langzaam op een laag 

vuur de suiker laten smelten en de amandelen branden. Laten afkoelen op een stukje vet vrij papier. 

De geitenkaas mengen met een scheutje karamel saus en 7 bolletjes hiervan draaien. Paneren met 

de koude gekarameliseerde amandelen. In de opening van de appel leggen en apart houden.  
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Vlak voor het serveren: 

Licht met het azijn suikermengsel insmeren en enkele minuten in de oven bakken op 190 graden. 

 

Straciatella mousse van kers: 

De twee blaadjes gelatine in koud water leggen. De 7 kersen verdelen in de schaaltjes. Een scheutje 

kersen likeur erop gieten. De room opkloppen tot yoghurt dikte. De kersen siroop verwarmen met 

het citroensap, dan de geweekte gelatine bladeren toevoegen en even doorroeren. Als deze is 

opgelost dan koud zetten in ijswater. Vlak voordat het gaat binden, de geslagen room met de 

chocolade erdoor roeren en afvullen in de schaaltjes. In de ijskast laten koelen. Serveren met een 

toefje slagroom en chocolade. 

 

Limoen roomijs: 

De limoen raspen en deze toevoegen aan de limoensiroop en de melk. Zacht tegen de kook brengen. 

Ondertussen de eidooiers romig opkloppen in de keukenmachine ca 4 minuten. Dan de warme 

limoenmassa bij de eidooiers gieten. Uit de machine halen en au bain-marie al roerende verwarmen 

tot 80 graden. Op ijswater terug koelen tot ca. 10 graden. Van de geraspte limoen, het sap erbij 

voegen om een iets frissere smaak te krijgen. De slagroom opkloppen tot yoghurt dikte en deze 

erdoor roeren. 40 minuten voor het serveren in de ijsmachine tot een zacht roomijs draaien. 

 

Ananas soepje: 

Vlak voor het serveren, de ananas in stukken snijden en deze in de keukenmachine samen met de 

poedersuiker en het citroensap ca 4 minuten opdraaien. Verdeel de ananas soep in kleine schaaltjes 

en schep hierin een bolletje limoen roomijs.  
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3.) 25-11-2013 Samengesteld door Jan Vercoulen  

Aantal personen: 8 

 

- Skrei in spek met erwtenpuree  

- Witlofsoep met blauwe kaas en spekjes  

- Gegrilde zalm met Hollandaisesaus en pommes carrées  

- Eenpersoons speculaas-tiramisu  

Skrei in spek met erwtenpuree  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

- 8 st skrei à 75 gram  

  (als er geen skrei is dan kabeljauwhaasjes) 

- 16 pl ontbijtspek 

- 115 ml groentebouillon 

- 1 st prei (alleen het wit) 

- 345 g tuinerwtjes (diepvries) 

- 12 g rucola 

- 115 g peultjes 

- 2 tk tijm 

- 1 bl laurier 

- 1 tn knoflook 

- 1 st sjalot 

- boter 

- arachideolie 

- olijfolie 

- peper 

- zout 

 

Bereiding: 

Dep de skrei goed droog en kruid met peper en zout en wikkel ze in ontbijtspek. Snijd de peultjes 1 à 

2 keer diagonaal door en blancheer ze. Spoel af met koud water. Breng de groentebouillon aan de 

kook met tijm, laurier en knoflook. Stoof de gesnipperde sjalot en het in ringetjes gesneden prei-wit 

in boter tot het zacht is. Voeg de tuinerwten toe en voeg de gezeefde bouillon toe. Breng aan de 

kook en laat even garen. Pureer de massa en breng op smaak. Dek af en houd warm in de 

warmhoudkast. Bak de skrei rondom aan in arachideolie en zet de vis daarna in een oven van 175 

graden om verder te garen. (ongeveer 10 minuten).Warm de peultjes in wat boter op. 

 

Presentatie: 

Neem verwarmde borden en leg een schep erwtenpuree in het midden. Schik wat peultjes aan een 

kant van de puree en leg de gebakken skrei midden op de erwtenpuree. Garneer met een blaadje 

rucola.   
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Witlofsoep met blauwe kaas en spekjes  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

Witlofsoep: 

- 1 kg witlof  

- 1 ui  

- 1 teentje knoflook  

- 1 eetl. boter  

- 100 ml witte port  

- 2 eetl. bloem  

- 1,5 l groentebouillon  

- 3 eieren  

- 250 ml room 

 

Garnituur:  

- 12 plakken gesneden gerookt spek  

- 100 g blauwe kaas  

- 50 g verse walnoten  

- 0,5 bosje bieslook 

 

Bereiding: 

Witlofsoep: 

Halveer de witlof en snijd de kern eruit. Houd een aantal hele bladen achter en snijd de rest van de 

witlof in stukken. Pel en snipper de ui. Pel en hak de knoflook. Smelt de boter in de pan en fruit de ui 

en de knoflook. Voeg de bloem toe en bak deze circa 2 minuten mee. Voeg de gesneden witlof toe en 

bak circa 5 minuten. Blus af met de witte port en de groentebouillon. Breng aan de kook en laat circa 

10 minuten zachtjes doorkoken. Pureer de soep vervolgens met de staafmixer. Voeg vervolgens de 

liaison toe: Splits de eieren, meng de eidooiers met de room en voeg al roerende toe aan de soep. 

Laat deze niet meer koken. Breng op smaak met een beetje zout en versgemalen peper. 

 

Garnituur: 

Bak de repen spek in een koekenpan in circa 5 minuten krokant en leg de plakjes op keukenpapier. 

Kraak de verse walnoten en rooster ze circa 3 minuten in een droge pan. Verbrokkel de blauwe kaas 

in kleine stukjes en snijd de bieslook in dunne ringen. 

 

Serveren: 

Plaats de borden circa 15 minuten in een voorverwarmde oven van 80-100 graden of gebruik een 

bordenwarmer. Serveer de soep in een diep bord. Leg hierin een blaadje witlof. Verdeel het spek 

over de borden. Verdeel de blauwe kaas, de walnoten en de bieslook erover.  

  



Pagina 21 van 57 
 

Gegrilde zalm met Hollandaisesaus en pommes carrées  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

Zalm en pommes carrées: 

- 2000 g aardappels  

- 8 zalmfilets a 160 g  

 

Saus:  

- 150 ml water  

- 150 ml witte wijn  

- 75 ml witte wijnazijn  

- 3 sjalotten  

- 7 witte peperkorrels  

- 3 blaadjes laurier  

- 3 eieren  

- 300 g roomboter  

- zout  

- versgemalen peper 

 

Kruidensalade en dressing:  

- 400 g gemengde salade  

- verschillende kruiden  

- 2 eetl. mosterd  

- 2 eetl. azijn  

- zout  

- versgemalen peper  

- rasp van één citroen  

- 4 eetl. fijngehakte kruiden  

- 6 eetl. zonnebloemolie 

 

Bereiding: 

Schil de aardappels en snijd ze in blokjes van 15x15 mm. Blancheer de aardappelen tot ze beetgaar 

zijn. Giet ze af en laat ze uitdampen. 

 

Bereid voor de saus eerst de castric. Snipper de sjalotten en kneus de peperkorrels. Breng het water 

met de witte wijn, azijn, gesnipperde sjalotten, gekneusde peperkorrels en de laurier aan de kook en 

laat tot de helft inkoken. Laat de castric afkoelen. 
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Smelt de boter en scheid het vet van het water (clarifieren). Splits de eieren en meng de koude 

castric met de eidooiers en klop au bain marie luchtig. Giet beetje bij beetje de gesmolten en 

geclarifierde boter erbij. Klop tot een luchtige massa. Breng op smaak met zout en peper. 

 

Was en pluk de sla en de kruiden. Meng voor de dressing de aangegeven ingrediënten tot een 

dressing. 

 

Verhit een koekenpan met boter en olie. Bak de aardappels goudbruin. 

 

Verwarm de oven voor op 180 graden. Verhit een grillpan en bestrooi de zalmfilet met zout en peper. 

Bestrijk de zalm lichtjes met olie. Gril de zalm om en om in ruitmotief, circa 4 minuten per kant. Gaar 

de zalm vervolgens nog verder in de oven gedurende 5 minuten. 

 

Serveer de zalm met de aardappels, de saus en de frisse salade.  
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Eenpersoons speculaas-tiramisu  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

Speculaas: 

- 300 g zelfrijzend bakmeel 

- 1,5 eetl. speculaaskruiden 

- 225 g lichtbruine basterdsuiker 

- 1 theelepel zout 

- 150 g harde boter 

- 25 g amandelen, gehakt 

- 2 eierdooiers 

- Beetje bloem 

- Plastic folie 

- Bakpapier 

- Zakje amandelschaafsel (optioneel) 

 

Tiramisu:  

- 500 g mascarpone (zachte roomkaas)  

- 2 eetl. sinaasappellikeur (slijter)  

- 4 eetl. witte basterdsuiker  

- 2 limoen (schoongeboend)  

- 4 eetl. chocoladehagel wit XXL hagel wit XXL  

- 12 blaadjes basilicum (in reepjes)  

- 300 g frambozen  

- 24 speculaasjes 

 

Bereiding: 

Speculaas: 

Zeef het bakmeel en de speculaaskruiden in een grote kom. Voeg de basterdsuiker en het zout toe. 

Doe de boter in de kom en snij het met behulp van twee messen in kleine blokjes. Hak de amandelen 

fijn en doe ze in de kom bij de overige ingrediënten. Voeg de dooier toe.  

 

Meng eerst alle ingrediënten rustig. Ga hiermee door totdat er deegkruimels zijn ontstaan en de 

verschillende ingrediënten niet meer te herkennen zijn. Nu is het tijd voor het serieuze kneedwerk. 

Met de palm van je hand kneed je de deegkruimels tot een zachte, grote bal. Wikkel de bal 

vervolgens in plastic folie en leg hem in de koelkast. Laat het daar minimaal een uur rusten zodat het 

deeg kan opstijven. Verwarm in de tussentijd de oven voor op 160 graden. 

 

Rol het deeg uit tot een dikte van ongeveer een halve centimeter. Steek de vormpjes uit. Als alle 

speculaasjes netjes naast elkaar op de bakplaat liggen, kunnen ze de oven in. Eventueel kun je nog 

wat geschaafde amandelen over de koekjes strooien. Plaats de bakplaat in het midden van de oven. 

Meestal zijn de speculaasjes na een kwartier mooi bruin en gaar.   
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Tiramisu: 

Roer de mascarpone los met de likeur en suiker. Rasp de groene schil van de limoenen. Roer het rasp 

en de chocoladehagel door de mascarpone. Roer basilicum met de frambozen voorzichtig door de 

mascarpone. Leg op 8 bordjes een speculaasje. Verdeel hierover de helft van het 

mascarponemengsel. Leg er een speculaasje op en verdeel de rest van het mascarponemengsel 

erover. Dek af met een speculaasje en serveer.  
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4.) 23-12-2013 Samengesteld door Wim Hovens  

Aantal personen: 8 

 

- Salade met gerookte forel en Hollandse garnalen  

- Uiensoep met bladerdeegdakje  

- Beef Wellington met rodekool en aardappelkoekjes  

- Knapperige bitterkoekjes chocolademousse  

Salade met gerookte forel en Hollandse garnalen  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

- 1 kropje rode sla 

- 2 stronkjes witlof 

- 1 rode ui in dunne ringen 

- 1 bosje dille grof gehakt 

- 300 g gerookte forel 

- 150 g Hollandse garnalen 

- 1 theel. scherpe mosterd 

- 2 eetl. wittewijnazijn 

- 2 eetl. milde olijfolie 

- 2 eetl. slagroom 

- zout 

- peper 

 

 

 

 

Bereiding: 

Verdeel de rode sla en witlof in losse blaadjes en leg ze in ijskoud water. Droog ze en schud ze om 

met de uienringen en de helft van de dille. Leg de sla op de borden en verdeel de forel en garnalen 

erover. Klop de mosterd met de azijn los en giet de olie erbij tot een gladde dressing. Klop de room 

erdoor en breng op smaak met zout en versgemalen peper. Giet de dressing vlak voor het serveren 

over de salade en bestrooi met de rest van de dille.  
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Uiensoep met bladerdeegdakje  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

- 6 eetl. olijfolie 

- 8 zoete uien in ringen 

- 2 eetl. suiker 

- 4 theel. Provencaalse kruiden 

- 300 ml droge witte wijn 

- 2 l kippenbouillon 

- 8 plakjes roomboterbladerdeeg  

   ontdooid 

- 2 eieren losgeklopt 

- 100 g Gruyere kaas geraspt 

 

 

 

 

Bereiding: 

Verhit de olie in een soeppan. Fruit de uien, suiker en kruiden op laag vuur ca. 20 min. tot de uien 

bruin kleuren. Voeg de wijn toe en laat 3 min. sudderen. Schenk de bouillon erbij en breng aan de 

kook. Schep de soep in de kommen en laat afkoelen tot deze lauw is. Verwarm de oven voor tot 175 

graden. Snijd 8 cirkels uit het deeg die net iets groter zijn dan de kommen. Bestrijk de randen van de 

kommen met water en bedek ze met bladerdeeg. Bestrijk met losgeklopt ei en bestrooi met de kaas. 

Zet de kommen ca. 15 min. in de oven of tot het bladerdeegbruin is. Serveer direct.  
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Beef Wellington met rodekool en aardappelkoekjes  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

Beef Wellington: 

- 1 bakje kastanjechampignons (250 g) 

- 1 sjalotje 

- 75 g roomboter 

- 75 g rauwe ham 

- 100 g roompaté 

- 1 rosbief (dik stuk van ca.1 kg), 

   op kamertemperatuur 

- 2 eetl. grove mosterd 

- 1 bladerdeegblok (pak 2 x 375 g) 

- 1 ei, losgeklopt 

- bloem om te bestuiven 

- zout 

- peper 

Rodekool met granaatappelsap en pruimen:  
- 4 eetlepels arachideolie 
  of vloeibaar bakproduct 
- 8 sjalotjes 
- 1 kg rodekool 
- 200 g zwarte pruimen 
- 2 laurierblaadjes 
- 4 kruidnagels 
- 1500 ml granaatappelsap 
- zout 
- peper 

Aardappelkoekjes met gruyere kaas:  
- 1 kg kruimige aardappelen 
- 200 g gruyere kaas 
- 4 eetl. bieslook 
- 2 eieren 
- boter 
- zout 
- peper 

 

Bereiding: 

Beef Wellington: 

Maal de champignons met het sjalotje fijn. Verhit 25 g boter in een koekenpan en bak de 

champignonpuree 10 min. of tot al het vocht is verdampt. Breng op smaak met zout en peper. Leg 

een stuk 

plasticfolie (50 cm lang) op een snijplank. Leg de ham er in een rechthoek van 20 x 30 cm op. Verdeel 

de paté en puree erover. 

Dep de rosbief droog met keukenpapier en bestrooi met zout en peper. Verhit de rest van de boter in 

een braadpan en bak het vlees op hoog vuur in 4 min. rondom bruin. 

Bestrijk de rosbief met de mosterd en leg het op de onderkant van de vulling. Rol de ham met de 

vulling met behulp van de plasticfolie strak om de rosbief. Vouw de zijkanten goed dicht. Laat 1 uur 

rusten in de koelkast. 
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Verwarm de oven voor tot 200 graden. Rol het bladerdeeg op een met bloem bestoven werkblad uit 

tot een lap van ca. 35 x 50 cm. Controleer de maat door het vlees in folie erop te leggen. Het deeg 

moet er helemaal omheen passen. 

Verwijder de folie en leg het vlees op het deeg. Bestrijk het deeg met losgeklopt ei. Rol het 

bladerdeeg om het vlees. Druk dicht en bestrijk met ei. Bak het op de bakplaat met de naad naar 

beneden 

in ca. 30 min. in het midden van de oven gaar. Laat uit de oven minimaal 10 min. rusten. Snijd de 

Beef Wellington in plakken. 

 

Rodekool met granaatappelsap en pruimen: 

Verhit de arachideolie of vloeibaar bakproduct in een kookpan en fruit hierin in kwarten gesneden 

gepelde sjalotjes. Schep er geschaafde rodekool, gehalveerde zwarte pruimen zonder pit en 

laurierblaadje waarin de kruidnagels gestoken zijn door. Giet er het granaatappelsap (pak) bij en 

voeg 50 gram boter toe. Verwarm en stoof zachtjes tegen de kook aan circa 1 uur zonder deksel op 

de pan tot het vocht is opgenomen. Roer af en toe. Verwijder het laurierblaadje met kruidnagels en 

breng het gerecht op smaak met zout en versgemalen peper. Lekker bij rundvlees, varkensvlees en 

kip. 

 

Aardappelkoekjes met gruyere kaas: 

Kook de schoongeborstelde aardappelen in 20 minuten gaar. Pel en pureer ze. Schep er de fijn 

geraspte of verkruimelde gruyere kaas, bieslook, losgeklopte eieren, zout en peper door. Laat iets 

afkoelen en vorm er bolletjes van circa 3 cm van. Druk ze plat en haal ze door een beetje bloem. Bak 

de koekjes in het boter rondom bruin.  
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Knapperige bitterkoekjes chocolademousse  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

- 750 ml slagroom 

- 4 eieren 

- 100 g poedersuiker 

- 300 g pure chocolade 

- 8 eetl. amaretto 

- 28 bitterkoekjes in stukjes 

- 2 eetl. suiker 

- 1 bakje blauwe bessen 

 

 

 

 

 

 

Bereiding: 

Klop de slagroom stijf. Splits de eieren nauwkeurig. Klop in een vetvrije kom de eiwitten met een 

snufje zout tot stevige pieken. De eigelen kun je invriezen voor later gebruik. Voeg de poedersuiker in 

2 porties toe en klop het eiwit helemaal stijf. Smelt de chocolade au bain-marie. Neem de kom van 

de pan. Meng de opgeklopte slagroom luchtig door de chocolade. Spatel er het eiwit, 3-4 el amaretto 

en de bitterkoekjes door. Houd wat koekjes achter voor de garnering. Schep de mousse in vier 

coupes en zet minimaal 2 uur in de koelkast om stevig te worden. Klop de resterende 125 ml 

slagroom met de suiker stijf. Verdeel de slagroom en blauwe bessen over de mousses en bestrooi 

met de verkruimelde bitterkoekjes en een dons poedersuiker.  
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5.) 06-01-2014 Samengesteld door Frank Theeuwen  

Aantal personen: 8 

 

- Lamsrack op een bedje van rodekoolsalade met vijgen  

- Licht gebonden paprikaroomsoep met hollandse garnaaltjes  

- Tarbotfilet met gefrituurde zuurkool, spinazie-tagliatelle en rode bietjes  

- Karnemelkpuddinkje met mangosaus, florentijnskoekje en mini tompoesjes  

Lamsrack op een bedje van rodekoolsalade met vijgen  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

- 8 lamsrack 

- 350 g rode kool 

- 5 eetl. rode port 

- 4 eetl. citroensap 

- 5 eetl. walnotenolie 

- 3 eetl. zonnebloemolie 

- 40 g suiker 

- zout  

- zwarte peper 

- 200 g veldsla 

- 2 eetl. aceto balsamico 

- 40 g hazelnoten 

- 1 scheutje brandy 

- 1 bosje tijm 

- 250 g verse vijgen 

- 30 g boter 

 

Bereiding: 

Was de rode kool en deel deze in vieren. Snijd heel fijn julienne. Maak een saus van port, citroensap, 

3 eetl. walnotenolie, zonnebloemolie, suiker, zout en peper. Doe hierin de rode kool en laat minstens 

1 uur trekken. 

 

Maak de veldsla schoon. Maak een dressing van 2 eetl. walnotenolie, 1 eetl. aceto balsamico, 2 eetl. 

water, zout en peper. Schil de vijgen, snijd deze doormidden en maak er kleine partjes van. 

Hak de hazelnoten grof. Haal de tijm blaadjes van de takjes en hak deze fijn. Zout de lamsrack. Doe 

boter in een ijzeren pan. Bak de lamsrack langzaam goudbruin. Voeg vlak voor ze gaar zijn grof 

gehakte hazelnoten erbij. Blus af met Brandy en de rest van de aceto balsamico. Doe de fijn gehakte 

tijm erbij. Breng op smaak met peper en zout. 

Besprenkel de veldsla met dressing. Maak een bedje van rodekoolsalade in het midden van een groot 

bord. Leg hierboven op een bedje veldsla. Leg daarboven op het lamskoteletje en garneer met enkele 

partjes vijgen.  
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Licht gebonden paprikaroomsoep met hollandse garnaaltjes  

Aantal sterren: 3 

 

Ingrediënten: 

- 700 g rode paprika 

- 100 g uien 

- 1 teentje knoflook 

- 1 eetl. zonnebloemolie 

- 1 l sterke visfond 

- 0,5 l kalsfond 

- 1 dl room 

- 200 g gepelde hollandse garnalen 

- 150 g roseval aardappelen 

- 1 theel. truffelolie 

- zout 

- 1 snufje cayennepeper 

- 1 klein bosje bieslook 

 

 

 

 

Bereiding: 

Schil een paprika met de dunschiller. Snijd het vruchtvlees in kleine brunoise. Blancheer de paprika 

en koel meteen af. Was de rest van de paprika. Verwijder zaad en zaadlijsten. Pel de uien en snijd 

klein. Maak de knoflook schoon en verplet deze. Zet in een royale pan de paprika, uien en de 

knoflook aan zonder te verkleuren. Voeg beide fonds toe en breng aan de kook. Laat 20 minuten 

doorkoken en pureer de soep. Passeer hem door een bolzeef.  

Breng opnieuw aan de kook en voeg de lobbige geslagen room toe en meng goed door. Breng de 

soep op smaak met zout en snufje cayennepeper. Schil de roseval aardappelen en snij ze brunoise. 

Kook de blokjes bietgaar en schrik deze in koud water. Vermeng de garnaaltjes onder de aardappel 

brunoise en voeg enige druppels truffelolie toe. Snijd de bieslook fijn. 

 

Presentatie: 

Maak een balletjes van het garnalenmengsel en plaats deze in het midden van een diep bord. Strooi 

wat paprika brunoise eromheen en schenk de soep naast het balletje. Bestrooi met fijngesnipperde 

bieslook en serveer uit.  
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Tarbotfilet met gefrituurde zuurkool, spinazie-tagliatelle en rode bietjes  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

- 8 tarbotfilets a 80 gram 

- 400 g rode bietjes (gekookt)  

- 500 g zuurkool (naturel) 

- 200 g ontbijtspek 

- 5 sjalotjes 

- 250 g Italiaanse bloem 

- 2 eieren 

- 200 g verse spinazie 

- 200 g champignons 

- 4 dl sauternes 

  (dessertwijn uit Bordeaux) 

- 8 dl visbouillon 

- 100 g blonde roux 

- 2 dl slagroom 

- zout  

- peper 

 

Bereiding: 

Was de spinazie schoon. Doe de spinazie met aanhangend water in een pan. Voeg zout toe. En laat 

de spinazie gaar worden. Laat de spinazie uitlekken. Druk er zoveel mogelijk vocht uit. Hak de 

spinazie fijn met een mes. Stort de bloem op een werkbank. Maak er een kuiltje in. Klop de eieren 

gedurende minstens 2 min. En doe in het kuiltje. Voeg de fijngehakte spinazie toe. Meng voorzichtig 

tot een glad mengsel. Als het nog steeds vochtig is moet er wat bloem bij. Er mag bij het kneden geen 

deeg meer aan de handen blijven plakken. Blijf gedurende zeker 8 minuten kneden. Laat het deeg in 

plasticfolie enige tijd rusten. Maak er met de pastamachine tagliatelle van. 

 

Laat 50 gr boter smelten en een zware steelpan. Neem de pan van het vuur en roer er met een kleine 

garde de gezeefde bloem er door. Laat de roux al roerende 5 minuten koken op een matig vuur tot 

hij licht bruin wordt. Doe over in een kom en zet in de koeling. Borstel de champignons en snijd in 

dunne plakjes. Laat de champignons enkele minuten zweten (zacht worden zonder bruin te worden). 

Giet er de wijn bij en laat het een derde inkoken. Voeg de visbouillon toe en breng aan de kook. Klop 

er onmiddellijk de gekoelde roux met beetjes tegelijk door. Laat de saus gedurende 30 minuten heel 

zachtjes sudderen. Regelmatig roeren eventueel afschuimen. Voeg de room toe en laat sudderen tot 

de saus aan de achterkant van een lepel blijft hangen. Breng de saus op smaak met peper en zout en 

passeer door een puntzeef. Houd de saus au-bain-marie warm. 
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Snijd de rode bietjes in schijfjes. Snijd het ontbijtspek in kleine dobbelsteentjes. Maak de sjalotjes 

schoon en snijd in ringen. Druk de zuurkool in een keukendoek goed uit en maak het los. Frituur de 

zuurkool in olie van 180 graden. Laat het onder af en toe roeren goudbruin worden. Uit laten lekken 

op keukenpapier. Zout de zuurkool. 

 

Bak het ontbijtspek krokant en laat de sjalot ringen mee smoren. Doe de rode bietjes in een grote 

pan kruid ze met peper en bak ze met een beetje boter. 

 

Kook de tagliatelle in kokend water met zout gaar. 

 

Kruid de tarbotfilets aan beiden zijden met peper en zout. Braad de filets op een hoog vuur aan beide 

zijde gaar. 

 

In het midden een groot voorverwarmde bord tagliatelle neerleggen. Leg daarboven op de rode 

bietjes. Op de bietjes komt vervolgens de tarbotfilet te liggen. Boven op de filet wat uienringen met 

krokant gebakken spekjes. Geef wat saus rondom het geheel. Leg er tenslotte wat gebakken zuurkool 

bij.  
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Karnemelkpuddinkje met mangosaus, florentijnskoekje en mini tompoesjes  

Aantal sterren: 3 
 

Ingrediënten: 

Karnemelkpuddinkje: 

- 3 dl slagroom 

- 9 eetl. slagroom 

- 300 g suiker 

- 15 gr gelatine 

- 3 eetl. water 

- 2 vanille stokjes 

- 6 dl karnemelk 
 

florentijnskoekje:  

- 80 g gekonfijte vruchten 

- 40 g room 

- 15 g boter 

- 45 g suiker 

- 70 g gepelde amandelen 

- 20 g bloem 

- 100 g couverture (pure chocolade) 

- poedersuiker 

Mini tompoesjes:  
- 5 plakjes bladerdeeg 
- 100 g suiker 
- 40 g maïzena 
- 4 eierdooiers 
- 0,5 l melk 
- 1 zakje vanillesuiker 
- 100 g frambozenpuree 
- 1 eiwit 
- 150 g poedersuiker 
- 1 theel. citroensap 

Mangosaus: 
- 2 mango’s 
- 3 eetl. poedersuiker 

 

Bereiding: 

Voorbereiding: 

Eerst een ruime bak ijswater maken. Deze heb je later nodig!! 
 

Karnemelkpuddinkje 

Laat de suiker oplossen in de room. Verhit de oplossing in een pannetje tot aan het kookpunt. Haal 

de pan van het vuur. Laat de gelatine oplossen in water. Roer de opgeloste gelatine door de room. 

Giet het mengsel in een kom. Laat het wat afkoelen en roer er de karnemelk door. Snijd de 

vanillestokjes open schraap het merg eruit en voeg dit aan het puddingmengsel. Plaats het mengsel 

20 minuten in de koelkast en roer af en toe. Klop de 9 el slagroom stijf en schep dit onder het 

puddingmengsel. Vul ingevette vormpjes tot aan de rand met het puddingmengsel. Dek ze af met 

folie en laat gedurende 2 uur opstijven in de koeling.  
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Mangosaus: 

Pureer de mango met de poedersuiker in een keukenmachine en zeef de saus. 

 

florentijnskoekje: 

Verwarm de oven voor op 180 graden. Hak de gekonfijte vruchten grof. Hak 35 gr van de amandelen 

grof en 35 gr zeer fijn. Doe room, boter en suiker in een pan met dikke bodem en maak roerend 

warm. Zodra het mengsel begint te verkleuren de vruchten, amandelen en de bloem erbij doen. 

Goede roeren en van het vuur afhalen. Op een bakblik met bakpapier 16 kleine hoopjes maken. 

Neem genoeg afstand. Met de vork platdrukken tot koekjes van ongeveer 5 cm groot zijn. Net onder 

het midden van de oven goudbruin bakken. Laat de koekjes afkoelen. Smelt de couverture au-bain-

marie. Bestrijk de koekjes aan de onderzijde met de gesmolten couverture. Bestrooi de koekjes aan 

de bovenzijde met suikerpoeder. 

 

Mini tompoesjes: 

Leg de plakjes bladerdeeg op een ingevet bakblik. Prik de plakjes hier en daar met een vork in. Bak in 

een oven van 180 graden de plakjes droog. Ze mogen niet goudbruin worden. 

Doe de helft van de suiker, de maïzena, eidooiers en 1 dl melk tot een papje roeren. De rest van de 

melk met de suiker en de vanillesuiker tegen de kook aanbrengen. Al roerende met een klein 

straaltje de kokende melk bij het dooiermengsel gieten. De massa terug in de pan gieten en al 

roerend weer tegen de kook aanbrengen. De gebonden roomvla direct van het vuur nemen en af en 

toe roerend in een bak met ijswater laten afkoelen. Voor het glazuur het eiwit met de poedersuiker, 

het citroensap en de frambozenpuree krachtig roeren en afgedekt koud wegzetten. Bladerdeeg 

plakjes doormidden snijden en de helft met de koude roompudding opspuiten. De andere plakjes 

met de glazuur bestrijken en deze op de pudding plaatsen en het glazuur laten drogen. De 

tompoezen met een warm met een warm kartelmes in kleine tompoesjes snijden. 

 

Opdienen: 

Stort net buiten het midden van een bord het karnemelkpuddinkje giet er een beetje mangosaus 

overheen en plaats er een florentijnkoekje tegen. Plaats op ieder bord twee mini tompoesjes.  
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6.) 17-02-2014 Samengesteld door Frans Winkelmolen  

Aantal personen: 8 

 

- Parelhoenfritot met knolselderij mousseline, truffelolie en rucola  

- Gestoomde tongfilet met bospaddenstoelenbouillon  

- Varkenshaas in een jasje  

- Taartje van mousse met appel-sjalottencompote  

Parelhoenfritot met knolselderij mousseline, truffelolie en rucola  

Aantal sterren: 3 

 

Ingrediënten: 

- 350 g parelhoenfilets 

- peper 

- zout 

- 100 g panko 

- bloem 

- 1 ei 

- olie om te frituren 

- 20 g rucola 

- beetje truffelolie 

- 400 g knolselderij 

- 250 g bloemige aardappels 

- slagroom naar smaak 

- nootmuskaat 

- spuitzak 

- 8 satéprikkers 

- 8 amuseglaasjes 

 

 

 

Bereiding: 

Parelhoen: 

Sla de stukjes vlees plat, snijd in dunne reepjes. Peper en zout de stukjes vlees. Haal ze door de 

bloem en daarna door losgeklopt eiwit. Paneer ze dan met het panko en rijg ze aan een prikker. 

Bewaar gekoeld en op het laatste moment frituren. 

 

Knolselderijmousseline: 

Kook de knolselderij en de aardappels gaar. Giet af en maak er een mooie puree van met de room tot 

een smeuïge massa ontstaat. Voeg een theelepel truffelolie toe. Breng op smaak met peper, zout en 

nootmuskaat. Doe alles in een spuitzak en leg op een warme plaats voor later gebruik. 

Maak de rucola op smaak met wat truffelolie. En frituur de parelhoen.  
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Uitserveren: 

Vul de glaasjes met een laagje knolselderijmousseline. Doe er wat rucola op die aangemaakt is met 

wat truffelolie. Leg hier een prikker met de parelhoen bovenop.  
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Gestoomde tongfilet met bospaddenstoelenbouillon  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

- 400 g gemengde bospaddenstoelen 

- 12 st. groene asperges 

- 2 theel. truffelolie 

- 2 eetl. bieslook 

- 5 st. Atlantische tongfilets 

   (halveren in de lengte) 

- 500 g spinazie (grote bladeren) 

- kervel 

- 1 l visfond 

- 4 uien 

- 1 flinke prei 

- 2 laurierblaadjes 

- 12 peperkorrels 

- 2 takjes tijm 

- 4 dl witte wijn 

- peper 

- zout 

 

Bereiding: 

Maak 3,4 liter bouillon van de visfond. De gesneden ui en prei, laurierblad, peperkorrels en de tijm in 

een eetlepel olie licht bakken, maar niet laten kleuren. Het geheel afblussen met witte wijn en de 

bouillon. De bouillon een half uur laten trekken, zeven en eventueel inkoken tot de juiste smaak. De 

paddenstoelen schoonborstelen en eventueel in stukken snijden. De asperges blancheren in kokend 

water en schuin in vijf stukjes snijden. De paddenstoelen en de asperges in de bouillon gaar laten 

worden en op smaak brengen met peper en zout, truffelolie en de bieslook. De tongfilets met peper 

en zout bestrooien en gaar stomen. De gewassen spinaziebladeren in de boter bakken en goed uit 

laten lekken. De spinazie midden op de borden leggen, de tongfilets hierop leggen en de 

bospaddenstoelenbouillon over de tongfilets scheppen. Met een beetje kervel garneren.  
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Varkenshaas in een jasje  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

Varkenshaas: 

- 4 trostomaten 

- 8 bosuitjes 

- 16 eetl. (olijf)olie 

- 2 eetl. citroensap 

- 1 zakje verse munt 

- 2 zakjes verse basilicum 

- peper 

- zout 

- 4 eieren 

- 4 teentjes knoflook 

- 10 beschuiten 

- 4 takjes peterselie 

- 2 theel. oregano 

- 4 korte varkenshaasjes (a 250 g) 

- aluminiumfolie 

 

Gegratineerde aardappelschotel:  

- 800 g vastkokende aardappelen 

- 2 uien 

- boter voor het invetten 

- 7 eetl. geraspte belegen kaas 

- 130 g roombrie 

- 160 ml. slagroom 

- 2 eieren 

- peper 

- zout 

- nootmuskaat 

 

Bereiding: 

Varkenshaas: 

Was de tomaten, pitjes verwijderen en in kleine blokjes snijden. Bosuitjes schoonmaken en in stukjes 

van 0,5 cm snijden. In een kommetje 6 kleine eetlepels olie en citroensap tot dressing kloppen. Munt 

en basilicum (24 kleine blaadjes achterhouden) van de takken halen en boven de dressing 

fijnknippen. Tomaat en bosui erdoor scheppen. Op smaak brengen met peper en zout. 

In een diep bord de eieren met snufje zout en peper loskloppen. Knoflook pellen en fijn-snipperen. 

Boven een diep bord beschuiten verkruimelen en de peterselie erboven fijnknippen. Oregano en 

knoflook erdoor mengen. 
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Varkenshaas in plakken van 1 cm. snijden en bestrooien met peper en zout. Varkenshaas eerst door 

ei en vervolgens door paneermeel wentelen, zodat alle kanten bedekt zijn. In de pan 6 eetlepels olie 

verhitten. Helft van de plakken varkenshaas in ca. 5 minuten goudbruin bakken, halverwege keren. 

Plakken uit de pan halen en warm houden in aluminiumfolie. Rest van de plakken in de rest van de 

olie op dezelfde wijze bakken. Plakken over 8 borden verdelen. Tomatenmengsel erover scheppen. 

Garneren met blaadjes basilicum. Serveren met gegratineerde aardappels. 

 

Gegratineerde aardappelschotel: 

Verwarm de oven voor op 175 graden (hetelucht 160 graden). Schil de aardappelen en was ze. Schaaf 

de aardappelen in plakken. Pel de uien en snijd hem in hele dunne ringen. Vet de ovenschaal in. Leg 

een laagje aardappelplakjes in de ovenschaal. Leg er enkele uienringen op en bestrooi het met een 

eetlepel kaas. Herhaal dit tot de aardappelen, uien en kaas op zijn. Eindig met een laagje 

aardappelen. Snij de brie in plakjes en verdeel deze over de aardappelen. Klop de slagroom los met 

het ei. Breng op smaak met peper en nootmuskaat. Schenk het mengsel over de aardappelen en de 

brie. Maak de aardappelschotel midden in de oven in ca. 50 minuten gaar en goudbruin.  
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Taartje van mousse met appel-sjalottencompote  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

- 5 dl melk 

- 1 kaneelstokje 

- 2,5 mespunten speculaaskruiden 

- 1 vanillestokje 

- 4 eierdooiers 

- 100 g suiker 

- 8 blaadjes gelatine 

- 5 dl slagroom 

- 30 g boter 

- 1 eiwit 

- 2 dl water 

- 2 eetl. honing 

- 4 appels 

- 2,5 gehakte sjalotten 

- 80 g basterdsuiker 

- 4 eetl. Calvados 

- 2 eetl. citroensap 

- boter 

- 50 g geschaafde amandelen 

- 2 eetl. gehakte pistachenoten 

- 100 g suiker 

- 1 eiwit 

- 2 limoenen 

- 160 g suiker 

- 2 eetl. honing 

- kaneelpoeder 

- 8 ringen (6 cm doorsnede) 

- acetaatrol 

 

Bereiding: 

Bereiding: 

Verwarm de melk, samen met de opengesneden kaneelstokjes, speculaaskruiden en vanillestokje tot 

aan kookpunt en laat even trekken. Verwijder kaneel- en vanillestokje.  

 

Klopje eidooiers met 100 gr. suiker schuimig. Voeg melk eiermassa toe en verwarm al roerend tot 

een lichte binding ontstaat. Los hierin de voorgeweekte gelatine op en zet in de koelkast. Zodra de 

massa gaat hangen, de lobbig geslagen slagroom erdoor spatelen. Plaats de ringen op de borden en 

bedek de binnenzijde met plastic acetaatstrips zodat het lossen beter gaat. Vul nu de ringen voor 4/5 

met de massa en laat dit in de koeling opstijven.  



Pagina 42 van 57 
 

Schil de appels en snij in blokjes. Fruit de fijn gesneden sjalotjes licht aan en voeg de basterdsuiker 

toe. Als de suiker gesmolten is, afblussen met 2 eetl. Calvados en citroensap. Fruit de appelblokjes in 

roomboter en 3 eetl. Calvados aan en spatel de gefruite sjalotjes erdoor en laat afkoelen. Vul de 

vormpjes nu verder met deze compote. 

 

Pistachekoek: 

Mengde gehakte pistache met de geschaafde amandelen, 100 gr. suiker en het eiwitten bak het zo 

plat mogelijk uitgestreken in een oven van 150 graden in ca. 40 min. goudbruin. Schil de limoen dun 

en snij de schil in fijne reepjes. Karamelliseer deze. Kook 2 dl. water met 160 gr. suiker tot siroop, 

voeg honing toe en het sap van 2 limoenen. Laat afkoelen en voeg gekaramelliseerde schilletjes toe. 

 

Uitserveren 

Zet de taartjes in het midden van een bord, lepel hieromheen de saus van limoen en honing, Breek 

de pistachekoek in stukken en leg stukjes koek op het taartje.  
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7.) 31-03-2014 Samengesteld door Richard Hovens  

Aantal personen: 8 

 

- Salade met portchampignons  

- Soepje van knoflook  

- Getrancheerde biefstuk met aardappelpuree en zoete zuurkool  

- Ravioli van chocolade met roomijs  

Salade met portchampignons  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

Salade: 

- 400 g veldsla  

- 4 handperen  

- 1 bakje tuinkers  

- 200 g walnoten  

- 300 g oude kaas  

 

Portchampignons:  

- 1000 g extra kleine  

  champignons  

- 1500 ml port  

- 4 takjes tijm  

- 2 laurierblaadje  

- 4 eetl. walnotenolie  

- zout  

- versgemalen peper  

 

Bereiding: 

Maak de champignons schoon en breng ze in een pan met port, tijm en laurier aan de kook. Draai het 

vuur laag en laat de champignons circa 30 minuten zachtjes koken. Haal de champignons uit de port 

en laat het vocht inkoken tot een siroop. Doe de champignons terug in de pan en meng de 

walnootolie erdoor. Breng op smaak met zout en peper. Snijd de peren en kaas in repen en knip de 

tuinkers. Verdeel de sla, peer en tuinkers over borden. Lepel de portchampignons met de siroop over 

de sla en strooi de walnoten en kaas erover.  
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Soepje van knoflook  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

- 6 bollen knoflook, teentjes los  

  maar niet gepeld 

- olijfolie 

- 2 middelgrote uien 

- 450 ml slagroom 

- 1.5 l bouillon 

- scheut witte wijn 

- zout 

- peper 

- 2 sinaasappelen, vruchtvlees  

  in partjes (pliceren = ontvellen) 

- verse koriander 

- room als laatste toevoeging 

- 250 g uitgebakken spekjes 

 

 

 

Bereiding: 

Rooster de knoflook ongeveer 30 minuten in een voorverwarmde oven van 180 graden totdat ze 

zacht aanvoelen. Fruit intussen de gesnipperde uien in 2 eetlepels olijfolie op laag vuur in ongeveer 

10 minuten. Roer de room en de bouillon erdoor en laat 10 minuten zachtjes doorkoken. Neem de 

knoflook uit de oven en druk er de pulp uit, voeg de pulp toe aan de soep en de scheut witte wijn. 

Laat 5 minuutjes zachtjes doorkoken. Breng de soep op smaak met peper en zout. Klop de 

overgebleven room op. 

 

In een diep bord de uitgebakken spekjes leggen met daarop de partjes sinaasappel. Soep in bord en 

met een klein beetje geslagen room afmaken en een beetjes gesneden koriander.  

  



Pagina 45 van 57 
 

Getrancheerde biefstuk met aardappelpuree en zoete zuurkool  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

Knoflook-aardappelpuree met zoete zuurkool: 

- 3 teentjes knoflook  

- 800 g kruimige aardappels  

- 50 ml melk  

- 750 g zuurkool  

- 2 handperen  

- 100 g dadels zonder pit  

- 20 g boter  

- 75 g cashewnoten  

- 2 eetl. bruine suiker  

 

Rode wijnsaus:  

- 1 ui 

- 1 teentje knoflook 

- 1 el boter 

- 1 el bloem 

- 300 ml rode wijn 

- 200 ml kalfsfond 

 

Biefstukken: 

- 8 st. ossenhaas (ca. 1 kg) 

 

Bereiding: 

Knoflook-aardappelpuree met zoete zuurkool: 

Breng een pan met water en een beetje zout aan de kook. Pel de knoflook. Schil en snijd de 

aardappels in gelijke stukken. Kook de aardappels met de knoflook in circa 15 minuten gaar. Giet af 

en stoom droog. Pureer de aardappels en de knoflook met een pureestamper. Verwarm de melk en 

maak de puree smeuïg met de melk. Breng op smaak met een beetje zout en versgemalen peper. 

Giet de zuurkool af. Schil en snijd de peren in blokjes. Snijd de dadels in reepjes. Smelt een klontje 

boter in een koekenpan en bak de peren, dadels en de cashewnoten circa 2 minuten. Voeg de bruine 

suiker toe en laat in circa 4 minuten karamelliseren. Voeg de zuurkool toe en verwarm het geheel 

circa 5 minuten met deksel op de pan. 
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Rode wijnsaus: 

Snipper de ui en knoflook, verhit de boter in een pan en fruit ui en knoflook glazig, voeg de bloem 

toe. Gaar het geheel en voeg de rode wijn en kalfsfond toe, eventueel verder op smaak brengen met 

peper en zout, (let op) saus moet ook inkoken dus voorzichtig met peper en zout 

 

Biefstukken: 

Peper en zout, en bak de biefstukken medium om en om. Trancheer de biefstuk en in plakjes 

serveren op bord.  
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Ravioli van chocolade met roomijs  

Aantal sterren: 3 

 

Ingrediënten: 

Ravioli: 

- 600 g chocolade  

- 6 dl slagroom  

- evt. nootjes naar keuze toevoegen  

- 32 wontonvelletjes (uit de toko)  

- 2 l jus d’orange  

- 400 g suiker  

- 2 vanillestokjes  

- 2 eieren 

 

Roomijs:   

- 5 eidooiers 

- 140 g witte basterdsuiker 

- 4 dl melk 

- 3 dl slagroom 

 

Bereiding: 

Ravioli: 

Hak de chocolade in stukjes en doe het in een kom. Verwarm de slagroom en giet deze over de 

chocolade. Laat een paar minuten staan en roer vervolgens tot een pasta (dit noem je een ganache) 

Steek met kookring rondjes uit de wontonvelletjes. Leg op elk wontonvelletje een el ganache. Smeer 

de rand in met eigeel. Dek af met een rondje wontonvel. Druk de lucht er goed uit en zorg dat de 

randen goed sluiten. Verwarm (niet koken) de jus d’orange met de suiker, het vanillestokje en de 

uitgesneden vanillezaadjes (stokje opengesneden en zaadjes met mesje eruit gehaald). Leg de 

ravioli’s 2 minuten in de sinaasappelsiroop. Leg 2 ravioli’s per persoon in een diep bord en doe er wat 

van de sinaasappelsiroop overheen. 

 

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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8.) 28-04-2014 Samengesteld door Bram Joosten  

Aantal personen: 8 

 

- Avocado’s met zeevruchten  

- Courgettesoep met crème fraîche  

- Varkenshaasjes met basilicumsaus, haricots verts met ham en aardappelgratin met kwark  

- Hemelse Modder en Sabayon met aardbeien  

Avocado’s met zeevruchten  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

- 4 rijpe avocado's  

- 2 hard gekookte eieren 

- 1 theel. Mosterd 

- 2 eetl. sherry 

- 5 eetl. geklopte slagroom 

- 250 g garnalen (ook  

   achterhouden voor de garnering) 

- 250 g krabvlees 

- 250 g champignons (niet wassen) 

- 3 eetl. mayonaise 

- 2 eetl. tomatenketchup 

- citroensap 

- olijfolie 

- peper 

- zout 

- enkele toefjes peterselie 

 

Bereiding: 

Halveer de avocado’s in de lengte en haal de pitten een gedeelte van het vruchtvlees er uit, zodat er 

een wand van circa 1 cm overblijft. Avocado’s met citroensap, peper en zout bestrooien. Snij de 

champignons in dunne schijfjes. Vermeng het krabvlees, de garnalen (ook achterhouden voor de 

garnering), de partjes rauwe champignons en het in blokjes gesneden vruchtvlees van de avocado’s. 

Dek het toe en laat het in de koelkast staan in een marinade van citroensap, olie (rijkelijk) zout en 

peper. Vermeng de mayonaise met de mosterd, de ketchup en de sherry. Proef even en voeg luchtig 

de geklopte slagroom toe zodat een egale saus ontstaat. Laat het zeevruchtenmengsel goed 

uitlekken. Bind dit vervolgens met de saus en vul er de halve avocado’s mee. Maak een mooie 

garnering van fijngemaakt eiwit en eigeel, achterhouden garnalen en doe er een beetje peterselie 

boven op.   
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Courgettesoep met crème fraîche  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

- 4 courgettes 

- 2 scheutjes olijfolie 

- 4 takjes Tijm 

- 2 sjalotjes 

- 1000 ml Bouillon 

- 500 ml Slagroom 

- Crème fraîche 

- Bieslook  

 

 

 

 

 

 

 

Bereiding: 

Was de courgettes en snijd in stukjes. Verhit een pan met olie en bak de courgettes met de blaadjes 

van de tijm en de fijngehakte sjalotjes aan. Blus af met de bouillon en kook in circa 10 minuten gaar. 

Mix met een staafmixer de soep tot een egale massa. Voeg de slagroom toe, breng op smaak met 

zout en peper. Sla de crème fraîche op en schep een ovaal bolletje (kleine eetlepel) op de soep. Hak 

de bieslook fijn en bestrooi op de soep voor het serveren.  
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Varkenshaasjes met basilicumsaus, haricots verts met ham en aardappelgratin 

met kwark  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

Varkenshaasjes: 

- 1000 g Varkenshaas  

- 1 prei 

- 50 g boter 

- 1 a 2 teentjes knoflook 

- 250 ml droge witte wijn 

- 250 ml slagroom 

- 500 ml kippenbouillontablet 

- Maizena 

- 1 a 2 eetl. fijn gehakte basilicum 

- peper 

- zout 

Aardappelgratin:  
- 1,5 kilo vastkokende aardappelen 
- 25 g boter 
- 250 g kwark 
- 125 ml crème fraiche 
- 1 ei 
- 100 g geraspte jong-belegen kaas 
- peper 
- zout 
- knoflookpoeder 

Haricots verts:  
- 400 g haricots verts 
- 8 eetl. olijfolie 
- 160 g (serrano) ham (24 plakjes)  
- 24 sprietjes Bieslook 
- peper 
- zout  
 

 

Bereiding: 

Varkenshaasjes: 

Snij het vlees in schuine plakken van 2cm dik. Snij de prei in smalle ringen. 

Verhit de boter, kruid het vlees en bak aan beide kanten bruin. Neem ze uit de pan en houd ze apart. 

Voeg de prei aan het braadvet en bak ze op matig hoog vuur 4 minuten. Bak 1 minuut de knoflook, 

giet de wijn en slagroom erbij plus kippenbouillontablet en breng het aan de kook. Laat de saus op 

een hoog vuur inkoken tot 3/4 van het vocht over is en de saus licht gebonden. Eventueel Maizena 

toevoegen. Voeg snufje zout en peper toe en roer de basilicum door de saus. Leg de plakjes vlees in 

de saus en laat ze ca. 5 minuten zachtjes gaar worden. 

 

Haricots verts: 

Verwarm de oven voor op 180 graden. Kook de haricots verts in water met zout. Spoel koud onder de 

kraan. Omscheppen met de olijfolie. Verdeel in 24 porties. Vouw de plakjes ham in de lengte dubbel. 

Leg de bonen erop, rol op en vastbinden met de bieslook. Let op een bakplaat en verwarm 5 minuten 

in de oven. Strooi er wat peper over. 
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Aardappelgratin: 

Aardappelen schillen en wassen. Snij deze in schijfjes van ca. 1,5 cm dik. Zet ze op hoog vuur in een 

pan met water zodanig dat de schijfjes net niet onder staan. Als het water kookt, klein zetten en 

maximaal 5 minuten zachtjes laten doorkoken. De aardappelschijfjes mogen niet gaar worden. 

Afgieten en laten afkoelen. Intussen de oven voorverwarmen op 200 graden. Smeer een ovenschaal 

royaal met de boter in en leg hierin dakpansgewijs de aardappelschijfjes. Meng in een kom de kwark, 

crème fraiche, het even losgeklopte ei en een snufje zout en wat peper. Giet dit mengsel over de 

schijfjes. Deze moeten nagenoeg geheel onder staan. Licht kruiden met wat knoflookpoeder en tot 

slot de geraspte kaas er over strooien. Alles circa 15 minuten laten intrekken.  

Schotel in de oven ongeveer 20 minuten gaar laten worden.  

  



Pagina 52 van 57 
 

Hemelse Modder en Sabayon met aardbeien  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

Hemelse Modder: 

- 75 g roomboter 

- 4 eieren 

- 2 eetl. suiker 

- 150 g pure chocolade 

- 120 g melk chocolade 

 

Sabayon met aardbeien:  

- 500 g aardbeien  

- 4 eieren  

- 3 eetl. (witte basterd) suiker 

- 100 ml sinaasappellikeur 

 

 

 

 

Bereiding: 

 

Hemelse Modder: 

De boter en de beide chocoladesoorten samen “au bain-marie” smelten. Als het mengsel gesmolten 

is van het vuur laten afkoelen (niet geheel laten opstijven). Intussen de eierdooiers zorgvuldig 

scheiden van het eiwit. De dooiers, de twee lepels suiker en een lepel warm water (om de suiker te 

smelten) goed roeren tot een glad papje. Daarna de eiwitten goed stijf kloppen of mixen. Vervolgens 

eerst het eigeel-mengsel door de afgekoelde chocolade mengen en daarna pas het geklopte eiwit 

(niet roeren maar scheppen!). In vormen gieten en laten opstijven in de koelkast. 

 

Sabayon met aardbeien: 

Kroontjes van aardbeien verwijderen en aardbeien voorzichtig wassen en in vergiet laten uitlekken. 

Aardbeien halveren en over 8 kommetjes / wijnglazen verdelen. In pan ruim water aan de kook 

brengen. Eieren splitsen, in hittebestendige kom eierdooiers (eiwit wordt niet gebruikt) en suiker ca. 

5 minuten met mixer kloppen, tot mengsel lichtgeel en romig is. Vuur zeer laag zetten, zodat water 

onder het kookpunt blijft. Kom op pan zetten (bodem mag het water niet raken) en likeur al 

kloppend met mixer geleidelijk bij dooiermengsel schenken. Mengsel 10-15 minuten blijven kloppen, 

tot sabayon gebonden en luchtig is. Sabayon over aardbeien scheppen.  
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9.) 12-05-2014 Samengesteld door Wim Hovens  

Aantal personen: 8 

 

- Aspergeglaasje met ham en tuinkers  

- Aspergesalade  

- Romige aspergesoep  

- Asperge op Limburgse wijze  

- Aspergeroompuddinkje met gemarineerde aardbeien  

Aspergeglaasje met ham en tuinkers  

Aantal sterren: - 

 

Ingrediënten: 

- 4 witte asperges, geschild 

- 2 plakjes Parma ham,  

  in reepjes 

- 4 theel. crème fraîche 

- 4 theel. mayonaise 

- 1 theel. kerriepoeder 

- 2 theel. tuinkers, 

   van het bed geknipt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereiding: 

Snijd de asperges in plakjes van 3-4 mm. Kook de aspergeplakjes in een bodem water met zout 

beetgaar. Giet de asperges af in een zeef en spoel ze onder stromend water koud. Laat de asperges 

goed uitlekken. Schep er de hamreepjes door. Verdeel de asperges over amuse- of kleine wijnglazen. 

Meng de crème fraîche met de mayonaise, de kerriepoeder en zout en peper naar smaak. Schep een 

lepeltje kerriecrème op de asperges en garneer met een toefje tuinkers.  
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Aspergesalade  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

- 600 g asperges, geschild  

  en in stukken gesneden 

- 4 eetl. (citroen) mayonaise 

- 200 g gerookte zalmreepjes 

- 2 eetl. fijngehakte bieslook 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereiding: 

Kook de aspergestukjes in een bodem water met zout in ca. 12 minuten gaar. Giet de aspergestukjes 

af en spoel ze onder stromend water koud. Laat ze goed uitlekken. Schep de mayonaise met de 

zalmreepjes door de asperge. Voeg de bieslook toe en breng de aspergesalade op smaak met zout en 

peper.  
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Romige aspergesoep  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

- 8 gekookte witte asperge,  

  in stukjes 

- 2 eetl. roomboter 

- 2 eetl. bloem 

- 2 l afgekoelde aspergekookvocht 

- 4 groentebouillontabletten 

- 250 crème fraîche 

- 1 bakje tuinkers 

 

 

 

 

 

Bereiding: 

Smelt in een soeppan met dikke bodem de boter. Voeg de bloem toe en bak 2 minuten zachtjes mee, 

zonder te kleuren. Voeg het aspergekookvocht scheutje voor scheutje en al roerend toe zodat een 

gladde soep ontstaat. Verkruimel de bouillontabletten boven de pan en breng de soep aan de kook. 

Laat de soep 15 minuten op laag vuur trekken. Voeg de aspergestukjes toe en warm ze 2 – 3 minuten 

mee. Roer de crème fraîche los met 1 eetlepel warme soep. Schep de soep in kommen of diepe 

borden en schep er een lepel crème fraîche in. Bestrooi de crème fraîche met tuinkers.  
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Asperge op Limburgse wijze  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

- 4 kg asperges 

- 1,5 kg nieuwe aardappelen 

- 375 g boter 

- 16 hardgekookte eieren 

- 2 eetl. gesnipperde peterselie 

- 24 plakken gekookte ham 

- zout 

 

 

 

 

 

 

Bereiding: 

Schil de aardappelen. Kook ze in ruim kokend water met zout gaar. 

Kook de asperges in ruim kokend water met zout in ca. 15-30 minuten (afhankelijk van de dikte) gaar. 

Prik met een vork in het onderste deel om te voelen of de asperges gaar zijn. 

Smelt intussen de boter zonder hem te laten kleuren. 

Pel de eieren en halveer ze. Vouw de plakken ham dubbel en leg ze met z’n vieren dakpansgewijs op 

elkaar. 

Drapeer de asperges midden op het bord. Leg aan de linkerkant de aardappels neer. En leg aan de 

rechterkant de ham met de eieren neer. Geef de warme gesmolten boter erbij.  
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Aspergeroompuddinkje met gemarineerde aardbeien  

Aantal sterren: 4 

 

Ingrediënten: 

- 700 g witte asperges 

- 500 ml slagroom 

- 100 g suiker 

- 6 blaadjes witte gelatine 

- 500 g aardbeien 

- 4 eetl. vers citroensap 

 

 

 

 

 

 

Bereiding: 

Schil de asperges en snijd het houtachtige uiteinde van de asperge. Kook de asperges in weinig water 

met zout in 20 minuten gaar. Giet de asperges af en laat ze goed uitlekken. Pureer de asperges met 

de staafmixer in een maatbeker. Vul de aspergepuree tot 500 ml aan met de slagroom. 

 

Breng het aspergeroommengsel met de suiker tegen de kook. Laat de suiker op laag vuur oplossen. 

Week intussen de gelatine 5 minuten in een kom met ruim water. Neem de pan van het vuur en los 

al roerende de goed uitgeknepen gelatine in het roommengel op. 

 

Spoel de vormpjes om met koud water. Schenk de aspergeroom in de vormpjes en laat de puddinkjes 

in de koelkast minimaal 3 uur opstijven. 

 

Veeg of was de aardbeien schoon, verwijder het kroontje en snijd ze in stukjes. Schep in een schaal 

de aardbeien om met het citroensap en suiker naar smaak. Zet de aardbeien in de koelkast om te 

marineren. 

 

Houd, om de puddinkjes te storten, de vormpjes een paar tellen in warm water. Leg een dessertbord 

op een vormpje en keer ze samen. Schep de gemarineerde aardbeien bij de aspergeroompuddinkjes. 


