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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.) 15-09-2003 Samengesteld door Dave Vercoulen  
Aantal personen: 8 
 
- Champignons als Escargots (Champignons à l'Escargot)  
- Romige courgettesoep  
- Gevuld varkenshaasje met lente-ui  
- Pithiviers met appel, peer & rozemarijn  

Champignons als Escargots (Champignons à l'Escargot)  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 32 grote champignons 
- 250 gram boter 
- 4 sjalotjes 
- 1 bosje peterselie 
- 10 teentjes knoflook 
- zout 
- peper 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bereiding: 
Schil de knoflookteentjes en hak die zeer fijn. Schil de sjalotjes en hak ook deze fijn. Was wat 
peterselie en hak die fijn. Roer de boter zacht, en meng er dan de knoflook, sjalot en peterselie door. 
Geef er ook zout en peper bij. Bestrijk een ovenvaste schaal met boter. Borstel de champignons 
schoon. Haal er de stelen af. Vul de champignons met de kruidenboter en zet ze in de schaal. Zet 
deze 30 minuten in een oven van 200 °C.  
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Romige courgettesoep  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 4 lepels margarine 
- 2 uien 
- 2 teentjes knoflook 
- 4 middelgrote courgettes 
- 1,5 liter water 
- 4 kippenbouillontabletten 
- 2 dl. slagroom 
- peper uit de molen 
- worcestersaus 
- tabasco 
- basilicum, bieslook of peterselie 
- (Het water en de kippen- 
  bouillontabletten zijn te  
  vervangen door 2 potten  
  kippenbouillon met vlees) 
 
 

Bereiding: 
Maak de courgettes schoon en snijd ze in blokjes. Snipper de uien, maak de knoflook schoon en pers 
de teentjes. Fruit de uien zachtjes in de margarine met de uitgeperste knoflook. Voeg de blokjes 
courgette toe en smoor ze even mee. Giet de bouillon erbij en breng het aan de kook. Laat het ± 10 
minuten zachtjes koken tot de courgette net gaar is. 
 
Pureer de soep met de staafmixer of de keukenmachine. Voeg daarna de room toe en verwarm de 
soep nog even (let op, de soep mag niet meer koken!). 
 
Als de soep niet voldoende gebonden is bijbinden met allesbinder of een bloempapje. Maak de soep 
af met worcestersaus, tabasco, peper uit de molen en de kruiden. Verse kruiden niet meer laten 
koken.  
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Gevuld varkenshaasje met lente-ui  

Aantal sterren: 5 
 
Ingrediënten: 
- 12 lente-uitjes 
- 1200 gr. varkenshaas 
- 100 gr. boter 
- 0.4 l. slagroom 
- 4 el. abrikozenjam 
- 8 el. sherry medium 
- 4 plakjes achterham 
- 4 tl. sojasaus 
- zout 
- peper 
 
 

 

 

 

 

Bereiding: 
Maak de lente-uitjes schoon en snijd het losse groen eraf. Snijd de varkenshaas in de lengte, tot op 1 
centimeter, in en klap het open. Vermeng de jam met de sojasaus en bestrijk de binnenkant van het 
varkenshaasje ermee. Halveer het plakje ham en leg de helften in elkaars verlengde op het 
varkenshaasje. Snijd overhangende randjes weg. Leg de lente-uitjes erop. Klap het varkenshaasje 
weer dicht en steek het vast met cocktailprikkers. Wrijf het varkenshaasje in met zout en peper. 
 
Verhit de boter in een braadpan en bak het varkenshaasje rondom bruin. 
 
Braad het varkenshaasje met de deksel op de pan in circa 15 minuten zachtjes gaar. 
 
Varkenshaas moet van binnen nog een beetje rosé zijn. Neem het varkenshaasje uit de pan en houd 
het warm onder aluminiumfolie. Voor het beste resultaat moet je het vlees tijd geven om te rusten. 
Zeef het braadvocht. Roer de sherry en room door het braadvocht en kook dit circa 2 minuten in tot 
een licht gebonden saus (eventueel binden met maïzena). 
 
Snijd het varkenshaasje schuin in dunne plakjes en rangschik deze dakpansgewijs op de warme 
borden. Schenk de saus erlangs. 
 
Het gevuld varkenshaasje met lente-ui smaakt heerlijk met gebakken krielaardappeltjes en een frisse 
salade.   
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Pithiviers met appel, peer & rozemarijn  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 25 g ongezouten roomboter 
- 4 dessertappels in blokjes gesneden 
- 4 dessertperen in blokjes gesneden 
- 25 g basterdsuiker 
- 1/2 takje verse rozemarijn alleen  
  de fijngesneden blaadjes 
- 1 takje verse rozemarijn voor de 
  versiering 
- snufje gemalen piment 
- snufje gemalen kaneel 
- 500 g kant-en-klaar bladerdeeg  
  ontdooid 
- bloem 
- 1 losgeklopt ei 
- 15 g poedersuiker 
 
Bereiding: 
Smelt boter in een grote sauspan en voeg appels, peer, suiker, gesneden rozemarijn, piment en 
kaneel toe. Kook op matig vuur 10-15 minuten tot het fruit net zacht is maar wel in vorm blijft. Niet 
te lang koken, anders wordt de vulling te zacht. Verdeel het deeg in tweeën en rol elk deel uit op een 
licht met bloem bestoven oppervlak. Stans met een ring van 25 cm doorsnede 1 gekartelde cirkel uit 
en leg die op een licht ingevette bakplaat. Stans nog een cirkel uit het andere vel bladerdeeg en rol 
het deeg iets uit voor de bovenkant. Oven voorverwarmen op 220°C / gasstand 7. Schep de vulling in 
het midden van de cirkel op de bakplaat en laat een rand van 2,5 cm vrij. Bedek de vulling met de 
grotere deegcirkel en zorg dat de gegolfde randen in elkaar vallen. Druk ze goed aan om te 
verzegelen. Bestrijk met geklopt ei en kerf, met een mes, een spiraalpatroon op de bovenkant. 
 
Bak 15-20 minuten, neem de pithiviers uit de oven en bestuif met poedersuiker. Zet de oven op 
230°C / gasstand 8 en zet de taart nog 4-5 minuten in de oven tot de suiker is gekarameliseerd (let 
goed op dat de pithiviers niet aanbrandt!). 
 
Versier met een takje rozemarijn, snijd de taart warm in punten en serveer roomijs bij.  
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2.) 20-10-2003 Samengesteld door Wim Hovens  
Aantal personen: 8 
 
- Salade 'Een goed begin'  
- Witlofsoep met ham en ananas  
- Kalkoenbiefstukjes bedekt met brie en peren, gebakken aardappelen en haricots-verts in 
katenspek  
- Omelet Siberiënne  

Salade 'Een goed begin'  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 4 kipfilets (evt. maïs kipfilets) 
- scheutje olijfolie 
- gemengde salade 
- 200 gram kleine kaasblokjes  
  (extra belegen) 
- 1 dl Italiaanse wijnazijn 
- 1 dl gembervocht 
- 6 eetlepels studentenhaver 
- 6 eetlepels uitgebakken  
  ontbijtspek 
 
 

 

 

 

Bereiding: 
De kipfilet in dunne plakjes snijden met olijfolie en een weinig peper en zout. Verdeel de gemengde 
salade op de borden. De blokjes kaas met de studentenhaver mengen en over de salade verdelen. 
Verhit de koekepan en bak de plakjes kipfilet in enkele minuten gaar. 
Het uitgebakken spek aan de kip toevoegen. Afblussen met de Italiaanse wijnazijn en het 
gembervocht. Laat het vocht geheel inkoken tot het stroperig is. Laat de filet iets afkoelen en verdeel 
deze over de salade.  
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Witlofsoep met ham en ananas  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 1 kilogram witlof 
- 400 gram gekookte ham  
  (dikke plakken) 
- 6 schijven ananas 
- 120 gram boter 
- 140 gram bloem 
- 2 kleine uien 
- 3 liter bouillon 
- scheutje room 
- scheutje gembervocht 
- 4 mini-broodjes 
 
 

 

 

 

Bereiding: 
Snipper de ui en fruit deze enkele minuten aan in de boter (niet laten verkleuren). 
Voeg dan de bloem toe en roer het enkele minuten goed om. Giet dan de bouillon toe en breng de 
soep al roerende aan de kook. 
Snij ondertussen de bittere kernen uit de witlof en snij de rest in kleine stukken. Snij ook de ham en 
de ananas klein. Voeg deze eveneens bij de soep en laat het enkele minuten meekoken. Giet het 
scheutje room met het gembervocht bij de soep en voeg eventueel een beetje peper en zout toe. 
Laat de soep nog enkele minuten zacht koken en serveer de soep met een mini-broodje.  
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Kalkoenbiefstukjes bedekt met brie en peren, gebakken aardappelen en 
haricots-verts in katenspek  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 8 kalkoenbiefstukjes van 160 gram 
- 250 gram boter 
- vers gemalen peper 
- zout 
- 8 puntjes roombrie 
- 2 zachte handperen 
- 2,5 kilogram aardappelen 
- 500 gram haricots-verts 
- 16 plakken katenspek 
 
 

 

 

Bereiding: 
Kalkoenbiefstukjes: 
Strooi een weinig peper en zout over de kalkoenbiefstukjes. Verhit de roomboter en bak de 
biefstukjes totdat ze net gaar zijn. 
Schil de peer en snij deze in zeer dunne plakjes. Verdeel deze plakjes over de biefstukjes. Hierop de 
puntjes roombrie leggen. In de voorverwarmde oven (op 185 graden) de biefstukjes gedurende 4 à 5 
minuten afbakken. 
 
Aardappelen en haricots-verts: 
De aardappelen schillen, wassen en biétgaar afkoken, af laten koelen en in plakken snijden. In de 
boter lekker bruin bakken. 
De haricots-verts biétgaar afkoken en in het katenspek draaien. Afgaren in dezelfde oven als voor de 
biefstukjes.  
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Omelet Siberiënne  

Aantal sterren: 3 
 
Ingrediënten: 
- 2 hotelcakes 
- 1 liter roomijs 
- 0,5 liter fruitcocktail 
- 8 eieren 
- scheutje Grand Marnier 
- scheutje rum 
- 160 gram suiker 
- poedersuiker 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereiding: 
Snij de cake in de lengterichting door in 5 gelijke lappen van ongeveer 1 centimeter breed. Halveer 
daarna het blok ijs ook in de lengterichting. Splits het eiwit van de 8 eieren en klop dit met de suiker 
tot het een taaie massa is met een parelmoerachtige glans. Leg de eerste lap cake op de bodem van 
een ovale of rechthoekige ovenschaal. Leg daar het ijs op en verdeel de fruitcocktail erover. Bedek 
achtereenvolgens de langste zijden en de bovenkant met de volgende drie cakelappen. Snij het 
laatste stuk cake doormidden en bedek hiermee het hoofd en het achtereinde van het ijs, zodat er 
geen ijs meer te zien is. 
 
Besprenkel de cake met Grand Marnier. Bestrijk het geheel daarna met een dikke laag van het 
eiwitmengsel, zodat nu de cake ook niet meer te zien is. Bestrooi de cake met poedersuiker en zet 
het geheel twintig minuten in een voorverwarmde oven op 220 graden Celsius. 
Voor een nog feestelijker tintje, kan de omelet daarna met een eetlepel rum geflambeerd worden. 
Om het ijs echt goed hard te laten worden, de cake voor het afbakken eerst een paar uur in de 
vriezer zetten. 
 
En….wees voorzichtig met het flamberen.   
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3.) 17-11-2003 Samengesteld door Dimitri Peeters  
Aantal personen: 8 
 
- Champignons in kruiden bierbeslag  
- Gebakken champignons met stokbrood  
- Variatie van runds- en varkensvlees met tuinboontjes en krielaardappeltjes  
- Poires de Pierre  

Champignons in kruiden bierbeslag  

Aantal sterren: 3 
 
Ingrediënten: 
- 1000 gram champignons middel 
- 200 gram bloem 
- 2 eieren 
- 2 dl bier 
- diverse kruiden (peterselie-  
  bieslook- dille en bijv. kervel) 
- ijsbergsla 
- 2 tomaten 
- 2 uien 
 
 

 

 

 

 

Bereiding: 
Bloem zeven en in een kom doen, het ei erbij en daarna het bier. Goed roeren tot alle klontjes weg 
zijn, daarna de kruiden die klein zijn gehakt toevoegen. 
De champignons goed wassen en droog maken.In elke champignon een houten prikker prikken. Dit 
gebruiken we voor het vast houden. 
Een frituur op 180 graden verhitten. Dan de champignon door het bierbeslag halen (het beslag mag 
niet te dik zijn, maar mag ook niet van de champignon aflopen). Ongeveer 2 minuten frituren en 
daarna zijn ze goudgeel van kleur en knapperig. De gefrituurde champignon serveren met ijsbergsla, 
tomaat en uienringen.  
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Gebakken champignons met stokbrood  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- diverse champignons 
- 8 mini-broodjes 
- shii-take saus 
- ijsbergsla 
- studentenhaver 
- rozijnen 
- spekreepjes 
- zonnebloemolie 
- gekookte achterham 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bereiding: 
Champignons goed schoonmaken en in stukken snijden. 
Hierna champignons bakken in zonnebloemolie. Tijdens bakken shii-take saus toevoegen. 
Deze champignons warm serveren naar eigen invulling.  
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Variatie van runds- en varkensvlees met tuinboontjes en krielaardappeltjes  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 400 gram champignons 
- 400 gram varkenshaas 
- 400 gram runderhaas 
- 100 gram boter 
- 4 sjalotjes 
- 1/2 liter room 
- 1,5 dl. witte wijn 
- bieslook 
- peterselie 
- zout  
- peper 
- olie 
- krielaardappelen 
- 100 gram ontbijtspek 
- 500 gram tuinboontjes 

 
 

 

Bereiding: 
Runds- en varkensvlees: 
Laat de room tot 1/3 inkoken. Snij het vlees in reepjes ter dikte van 1 cm en hou het gescheiden van 
elkaar. Kruid het vlees met peper en zout. Schroei het vlees in kleine pan in olie snel rondom mooi 
bruin (het moet rosé blijven) en haal het eruit. 
Giet olie uit de pan, voeg boter toe en laat deze lichtbruin worden. Voeg de gesnipperde sjalotten en 
de fijngesneden champignons toe en laat deze even op hoog vuur bakken. 
Doe nu de witte wijn erbij en laat tot de helft inkoken. Voeg room toe en laat tot gewenste dikte 
inkoken. Breng saus op smaak met peper en zout. Voeg de vleesreepjes toe en verwarm deze even 
door. 
 
Tuinboontjes: 
Was de tuinboontjes, voeg water en ietwat zout toe en kook ze gaar. 
Snij het ontbijtspek in smalle reepjes en zweet in weinig boter in koekepan even aan. Giet water van 
tuinbonen en voeg spekreepjes met braadvet toe. Roer goed door elkaar. 
 
Krielaardappeltjes: 
Bak de krielaardappeltjes mooi bruin in boter. 
 
PS. Vanwegen het seizoen hebben we sperzieboontje gebruikt in plaats van tuinboontjes.   
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Poires de Pierre  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 8 stoofperen 
- 12 sinaasappels 
- 5 kruidnagels 
- 4 eetlepels suiker 
- 1 koffielepel kaneel 
- 1 borrelglas Grand Marnier 
- boter 
- 1 liter vanille-ijs 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bereiding: 
Zet de oven op 225 graden. Schil de peren, halveer ze, verwijder de klokhuizen en de harde deeltjes. 
Pers de sinaasappelen uit. 
Wrijf een braadslee in met boter, leg er de halve peren in en giet er het sinaasappelsap en de Grand 
Marnier over. Leg de kruidnagels er bij en zet de slee in de hete oven. Laat de peren er een half uur 
instaan en bedruip ze voortdurend. 
Meng intussen de kaneel door de suiker. Leg de peren op de vlakke kant, strooi er het kaneel-suiker 
mengsel over en laat ze nog een kwartier in de oven staan, zonder bedruipen. 
Leg op elk bordje twee halve peren, geef er een bolletje vanille-ijs bij en schep wat saus over de 
peren.  
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4.) 15-12-2003 Samengesteld door Peter Smeets  
Aantal personen: 8 
 
- Gebakken kipreepjes met sinaasappelroom  
- Wildbouillon met gerookte eendenborst  
- Paddestoelenpasteitjes  
- Konijn met saliesaus en druiven, aardappelpuree en rode zuurkool  
- Chocolademouse a la Safari  

Gebakken kipreepjes met sinaasappelroom  

Aantal sterren: - 
 
Ingrediënten: 
- 5 eetlepels droge witte wijn 
- sap en geraspte schil van 0,5  
  sinaasappel 
- 1 fijngesneden sjalotje 
- 1,25 dl. slagroom 
- zout 
- peper 
- 10 kleine stukjes kipfilet 
- 1 eetlepel olijfolie 
- 0,5 theelepel tijmblaadjes 
 
 

 

 

 

Bereiding: 
Breng de wijn met het sinaasappelsap de sinaasappelschil en de fijngesneden sjalot aan de kook en 
laat het vocht tot op 1 eetlepel na verdampen. 
Roer dan de slagroom erdoor en verwarm de saus nog 2 minuten. Breng het op smaak met zout en 
peper. Houd de saus warm. 
Bestrooi de stukjes kip met zout en peper en bak ze in 3-4 minuten rondom bruin en gaar in olie. 
Voeg tijdens het bakken de tijm toe. 
Neem de kip uit de pan en laat de stukjes even uitlekken in een zeef. Verdeel ze over de lepels en 
schep daarover wat warme saus. Garneer met wat verse tijm en sinaasappelschil.  
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Wildbouillon met gerookte eendenborst  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 2 sinaasappels 
- 2 potten wildfond 
- 16 plakjes eendenborstfilet 
- 250 gram oesterzwammen 
- 6 takjes peterselie 
- 5 a 6 eetlepels medium dry sherry 
- zout 
- (versgemalen) zwarte peper 
 
 

 

 

 

 

Bereiding: 
Sinaasappels goed schoonboenen onder koud stromend water en 2 dunne stukjes schil afsnijden 
(rest wordt niet gebruikt). In pan fond met dezelfde hoeveelheid water en sinaasappelschil aan de 
kook brengen en ca. 10 minuten op laag vuur laten trekken. Intussen eendenborstfilet in smalle 
reepjes snijden. Oesterzwammen schoonborstelen en in reepjes snijden en kort bakken. Peterselie 
fijn knippen. Sinaasappelschil uit bouillon verwijderen. Bouillon op smaak brengen met sherry, zout 
en peper. Verdeel de filet, oesterzwammen en peterselie over acht borden en schep de wildbouillon 
erover. 
 
Tip : 
De sherry kun je ook vervangen door eenzelfde hoeveelheid port. 
De plakjes eendenborst kunt u eerst ook krokant bakken en vervolgens in stukjes snijden. 
Vervang de oesterzwammen door een pakje gegrilde paprika’s. 
 
Serveer (stok-)brood met boter erbij.  
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Paddestoelenpasteitjes  

Aantal sterren: 5 
 
Ingrediënten: 
Bruine saus: 
- 40 gram bacon 
- 80 gram boter 
- 2 uien (middelgroot) 
- 200 gram wortel 
- 4 takjes selderij 
- 0,5 laurierblad 
- 1 dl droge witte wijn 
- 80 gram bloem 
- 1 liter runderbouillon 
- zout 
- peper 
 
Paddestoelenpasteitje:  
- 0,5 dl madeira 
- 4 sjalotjes 
- 2 teentjes knoflook 
- 20 gram boter 
- mespunt tijm 
- 2 eetlepels peterselie 
- 1 kg bospaddestoelen (cantharellen- eekhoorntjesbrood- kastanjechampignons) 
- zout 
- peper 
- 8 pasteibakjes 
 
Bereiding: 
Bruine saus: 
Snijd de bacon in stukjes. Smelt in een sauspan met een dikke bodem de boter. Bak hierin de bacon 
op een matig vuur in ca. 3 minuten uit. 
Snijd de uien en wortels in stukjes. Voeg ze aan de bacon toe en bak ze lichtbruin. Voeg op een laag 
vuur de fijngehakte takjes selderij en laurierblad toe. Smoor alles onder af en toe roeren, ca. 30 
minuten tot de groenten zacht zijn. Giet er de droge witte wijn bij en breng het aan de kook. Roer het 
aanzetsel los en laat vocht verdampen. Voeg al roerende de bloem toe tot het goed is opgenomen. 
Blijf ca. 3 minuten roeren tot het lichtbruin is. Giet er langzaam, al roerende, de bij voorkeur koude, 
runderbouillon bij. Breng het al roerende aan de kook. Laat de saus onder af en toe roeren ca. 10 
minuten op een laag vuur koken tot de saus gebonden en gaar is. Zeef de bruine saus en breng deze 
op smaak met zout en peper. 
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Paddestoelenpasteitje: 
Roer door de bruine saus de madeira en laat de saus op een laag vuur onder af en toe roeren inkoken 
tot 1/3 deel overblijft. 
Borstel intussen de paddestoelen. Hak de sjalotjes en knoflook fijn en fruit dit in de boter glazig. Voeg 
een mespunt tijm en de paddestoelen toe. Bak deze onder voortdurend omscheppen in ca. 5 
minuten gaar. Giet het overtollige vocht af. Meng de paddestoelen fijngehakte peterselie, door de 
saus. Voeg naar smaak zout en peper toe. Verwarm intussen ca. 3 minuten de pasteibakje in een 
voorverwarmde oven van 200 graden. Zet ze op de bordjes en verdeel de warme 
paddestoelenragout over de warme pasteibakjes.  
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Konijn met saliesaus en druiven, aardappelpuree en rode zuurkool  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
Konijn met saliesaus: 
- 8 Konijnenbouten 
- 100 gram boter 
- 2 bakjes gerookte spekblokjes 
- 2 uien 
- 4 teentjes knoflook 
- 300 ml droge witte wijn 
- 1 pot wildfond 
- blaadjes salie 
- 250 ml crème fraiche 
- 40 pitloze witte druiven 
 
Aardappelpuree en rode zuurkool:  
- 2 kg aardappelen 
- 150 gram boter 
- 0,5 ltr. melk 
- nootmuskaat 
- 1 kg zuurkool 
- 50 gram boter 
- 150 gram gerookte spekblokjes 
- 2 uien 
- 1 blikje gepelde tomaten (400 gram) 
- 1 eetl. paprikapoeder (mild) 
- 1 glas rode wijn 
- zout 
- versgemalen peper 
 
Bereiding: 
Konijn met saliesaus: 
Konijnenbouten met zout en peper bestrooien. In braadpan boter verhitten en bouten rondom 
bruinbakken. Bouten uit pan nemen.In bakvet spekblokjes, gesnipperde uien en fijngehakte knoflook 
3 minuten roerbakken. Wijn, fond en salie toevoegen en aan de kook brengen. Vuur lager zetten, 
bouten in pan terugleggen en afgedekt in ca 1 uur gaarstoven. Bouten in warme schaal leggen en in 
oven van 175 graden warmhouden. Stoofvocht op hoog vuur tot helft inkoken. Crème fraiche en 
druiven erdoor mengen en geheel nog 2 minuten zachtjes doorwarmen. Saus op smaak brengen met 
zout en peper. 
Saus over konijnenbouten schenken. Lekker met aardappelpuree en zuurkool. 
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Aardappelpuree: 
Aardappels schillen en in stukjes snijden, in water met wat zout aan de kook brengen, gaar laten 
koken, afgieten en meteen pureren. 
Boter en hete melk toevoegen. De pan op het vuur zetten en de puree kloppen tot ze smeuïg is. Met 
zout en nootmuskaat op smaak brengen. 
Eventueel in spuitzak doen en 1-3 kleine toefjes op voorverwarmd bord spuiten. 
 
Rode zuurkool: 
Laat de zuurkool uitlekken en maak los met een vork. 
Verhit de boter in een pan met een dikke bodem.Laat de spekblokjes omscheppend uitbakken. 
Snipper de uien.Laat de ui en de tomatenpuree kort met het spek mee fruiten. Bestrooi met het 
paprikapoeder, voeg de tomaten met het vocht toe en blus af met de wijn. 
Schep er de zuurkool door en laat met het deksel op de pan regelmatig omscheppend 30 minuten 
stoven. Proef of er nog zout en/of peper bij moet. 
Schep een klein hoopje zuurkoop op voorverwarmd bord.  
 
Tip: 
Gebruik in plaats van verse salie 4 theelepels gedroogde salie. 
Ook lekker met gekookte krieltjes en rode kool.  
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Chocolademouse a la Safari  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 

Creme: 
- 2 dl volle melk 
- 0,5 dl Safari 
- 3 eierdooiers 
- 35 gram suiker 
- 2 blaadjes gelatine 

Mousse:  
- 150 gram chocolade 
- 3 eiwitten 
- 25 gram suiker 
- 0,5 dl safari 
- 4,5 blaadjes gelatine 
- 3 dl slagroom (lobbig geklopt) 

Chocoladeblaadjes:  
- 150 gram chocolade 
 
Garnering: 
- Poedersuiker 
- cacopoeder 
- 0,5 reep witte chocolade (geschaafd) 

 
Bereiding: 
Creme: 
Breng melk en safari aan de kook en week de gelatine. Klop de eidooiers met de suiker lichtgeel en 
schuimig. Voeg al roerende de warme melk bij de eidooiers en verwarm deze au bain marie. Voeg de 
uitgeknepen gelatine toe en blijf kloppen tot massa begint te binden. Klop daarna koud en zet in 
koelkast. 
 
Mousse: 
Smelt de chocolade au bain marie. Sla eiwitten met suiker stijf. Breng safari aan de kook en los er van 
het vuur af de voorgeweekte blaadjes gelatine in op. Spatel de gesmolten chocolade door de lobbig 
geslagen room en hier weer de eiwitten en de afgekoelde safari door. Mousse in de koelkast zetten. 
 
Chocoladeblaadjes: 
Smelt de chocolade au bain marie. Leg bakpapier op bakplaat of grote snijplank en zet dit vast. Smeer 
de chocolade dun uit over het papier (ca 2 mm dikte). Trek met een mes vast de gewenste vormen in 
de chocolade. Laat afkoelen en hard worden in koelkast. 
 
Garnering: 
Plaats een blaadje chocolade op groot bord. Schep met een ijsbollepel een bol mousse hierop. Leg 
het tweede chocoblad erop of steek het erin. Decoreren met geraspte witte chocolade. Bestrooi rand 
van bord met cacaopoeder. Schep wat crème rond de feuillete.  
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5.) 19-01-2004 Samengesteld door Rob Drissen  
Aantal personen: 8 
 
- Paddestoelen - notencrème op toast  
- Bospaddestoelensoep  
- Biefstuk met oesterzwammen, krieltjes en een tomatensalade  
- Flensjes met vanilleroomijs en chocolade-espressosaus  

Paddestoelen - notencrème op toast  

Aantal sterren: 3 
 
Ingrediënten: 
- 200 gr. gepelde walnoten 
- 800 gr. (kastanje)champignons 
- 100 gr. boter 
- scheut olijfolie 
- zout 
- versgemalen peper 
- twee theelepels gehakte tijm 
  (vers of diepvries) 
- twee tenen knoflook 
- 8 sneetjes wit (casino) brood 
- 16 kleine augurkjes 
- 24 cherrytomaatjes 
- 200 gr. veldsla of andere fijne sla 
 
 

 

 

Bereiding: 
Rooster de walnoten in een droge koekenpan. Borstel de kastanjechampignons en snijd ze in plakjes. 
Verhit de boter en een scheutje olijfolie en roerbak hierin de paddestoelen 2 à 3 minuten. Voeg zout, 
peper, tijm en geperste knoflook toe. Rooster het brood en snijd de sneetjes diagonaal door. Pureer 
de paddestoelen en de noten met de staafmixer. Verdeel hierna de crème over het geroosterd brood 
en garneer het bord met augurkjes, tomaatjes en sla.  
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Bospaddestoelensoep  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 10 lente/bosuitjes 
- 1 kg. gemengde paddenstoelen 
  (oesterzwammen, kastanje- 
  champignons grotchampignons,  
  shii-takes) 
- 100 gr. boter 
- 2 eetlepels gehakte tijm  
  (vers of diepvries) 
- 8 dl. kruiden of groentebouillon  
  (van tablet) 
- 2 dl. witte wijn 
- 4 dl. melk 
- 4 dl. kookroom 
- peper 
- zout 
 
 

 

Bereiding: 
Hak de lente/bosuitjes fijn en houd het loof apart. Borstel 800 gr paddenstoelen en snijd ze in 
stukjes. Verhit de helft van de boter en bak hierin de uitjes en paddenstoelen 3 minuten. Voeg de 
tijm, bouillon, witte wijn en melk toe en kook het geheel zachtjes 10 minuten. Borstel de rest van de 
paddenstoelen schoon, snijd ze in plakjes en bak ze in de rest van de boter goudbruin. Pureer de 
soep met de staafmixer of in een keukenmachine. Roer de kookroom en de gebakken paddenstoelen 
erdoor en verwarm de soep. Voeg peper en zout naar smaak toe en bestrooi de soep met het loof 
van de lente/bosuitjes.  

  



Pagina 26 van 43 
 

Biefstuk met oesterzwammen, krieltjes en een tomatensalade  

Aantal sterren: 3 
 
Ingrediënten: 
- 8 biefstukken van ca. 125 gr. per stuk 
- 4 eetlepels gehakte basilicum (vers of diepvries) 
- 2 dl. olijfolie 
- 4 sjalotjes 
- 500 gr. oesterzwammen 
- 900 gr. voorgekookte krieltjes 
- versgemalen peper 
- zout 
- 100 gr boter 
- 16 tomaten 
- aceto balsamico-azijn 
 
Bereiding: 
Laat de biefstukken op kamertemperatuur komen. Meng de basilicum door de olijfolie. Pel de 
sjalotjes en snipper ze. Borstel de oesterzwammen en snijd ze in reepjes. Bak de krieltjes in de 
kruidenolie 4 à 5 minuten. Schep ze uit de pan en houd ze even warm. Roerbak de sjalotjes en 
oesterzwammen 2 minuten in het bakvet, schep de krieltjes erdoor en voeg peper en zout toe. Verhit 
de boter in een koekenpan en bak hierin de biefstukken 2 à 3 minuten per kant en bestrooi ze met 
peper en zout. Verdeel de warme paddestoelen en de krieltjes over 8 borden en serveer de biefstuk 
erbij. Lekker met een salade van tomaten.  
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Flensjes met vanilleroomijs en chocolade-espressosaus  

Aantal sterren: 3 
 
Ingrediënten: 
- 8 flensjes (kant-en-klaar gekocht 
  of zelf gebakken) 
- 2 liter vanilleroomijs 
- cacaopoeder 
- 200 gr. pure chocolade 
- 1 dl. espressokoffie of sterke koffie 
- 1 dl. kookroom 
- 4 eetlepels suiker 
 
 

 

 

 

 

Bereiding: 
Begin met de chocolade-espressosaus. Smelt de in stukjes gehakte chocolade in de koffie en de 
room. Voeg de suiker toe en laat dit iets inkoken. Verwarm de flensjes even in de magnetron of in 
een hete koekenpan. Zeef de cacaopoeder over 8 borden. Leg op ieder bord een flensje, verdeel er 
bolletjes vanilleroomijs over en vouw de flensjes dubbel. Giet vlak voor het serveren de warme saus 
erover.  
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6.) 09-02-2004 Samengesteld door Frank Theeuwen  
Aantal personen: 8 
 
- Rosbiefsalade met mosterddressing  
- Broccoliroomsoep  
- Varkensrollade met bacon en rode portsaus (Gepofte aardappel met uien en knoflook en broccoli 
in bladerdeeg)  
- Chocolade-ijs met soezen  

Rosbiefsalade met mosterddressing  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 500 gr. rosbief 
- parmezaanse kaas 
- 60 gr. boter 
- 8 eetl. olijfolie 
- 2 eetl. franse mosterd 
- 4 theel. balsamico-azijn 
- 2 theel. poedersuiker 
- 2 theel. italiaanse kruiden 
- 150 gr. bladsla 
- 6 snede wit brood 
 
Bereiding: 
Laat de rosbief aan één stuk op kamertemperatuur komen. 
Verhit de boter in een braadpan en bak de rosbief. Haal de rosbief uit de pan en laat deze even 
rusten. Bestrooi met zout en peper. Snij het brood in stukken van 1 bij 1 cm. 
 
Maak een dressing van olijfolie en bruchetta kruiden. Haal het brood door de dressing. (niet te nat 
maken). Klop een dressing van Franse mosterd, balsamico-azijn, poedersuiker, Italiaanse kruiden en 
olijfolie. 
 
Snij de rosbief in 8 plakken. 
 
Verdeel de bladsla en de warme rosbief over 8 boorden en schenk de mosterddressing erover. Over 
de sla verdeelt men de parmezaanse kaas en de broodsnippers.  
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Broccoliroomsoep  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 800 gr. broccoli 
- 1,6 liter runderbouillon 
- 4 eieren 
- 70 gr. boter 
- 70 gr. bloem 
- scheutje slagroom 
- peper 
- zout 
 
Bereiding: 
Maak de broccoli schoon en houd de roosjes en de stronk apart. Snijd de stronk in blokjes en kook ze 
ongeveer 5 minuten in 1/4 deel van de bouillon. Voeg de broccoliroosjes toe en laat de groente nog 5 
minuten koken. Pureer de groente in een zeef of met de staafmixer. 
 
Kook de eieren in 10 minuten hard, pel ze en hak ze fijn. Smelt de boter en roer de bloem erdoor. 
Voeg deel voor deel de rest van de bouillon erdoor en breng het geheel aan de kook. Laat dit 10 
minuten zachtjes koken. Roer de broccolipuree en de room erdoor en breng de soep aan de kook. 
Breng de soep op smaak met peper en zout. 
 
Verdeel de soep over 8 borden en soepkommen en bestrooi het met het fijngehakte ei.  
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Varkensrollade met bacon en rode portsaus (Gepofte aardappel met uien en 
knoflook en broccoli in bladerdeeg)  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 

Varkens rollade met bacon: 
- Varkensrollade van + 1.5 kg. 
- 0.5 tl. gedroogde sali 
- 0.75 tl. gedroogde tijm 
- 150 gr. bakbacon plakken 
- zout 
- peper 
- 3 eetl. olijfolie 

Rode portsaus:  
- 2 sjalotjes 
- 150 gr. koude boter 
- 15 gr. chocolade 
- 5 dl. wildfond 
- 3 dl. rode wijn 
- 3 dl. rode port 
- 2 dl. jus d'orange 
- 0.75 sinaasappel 

Gepofte aardappel met uien en knoflook:  
- 8 grote aardappelen 
- 8 et. roomkaas 
- 4 uien 
- 2 et. boter 
- 4 teentjes knoflook 
- scheutje koffieroom 
- geraspte kaas 

 
Bereiding: 
Varkens rollade met bacon: 
Verwarm de oven voor op 225 graden. Haal het touw van de rollade. Wrijf het vlees in met salie, tijm, 
zout en peper. Leg de plakken bacon op het vlees, laat de plakken elkaar iets overlappen. Bind de 
bacon met keukentouw rond het vlees. Bestrijk het met olijfolie. Leg het vlees in de braadslede en 
zet deze op een rooster in het midden van de oven. 
Vul de braadslede met ongeveer 1 cm. water en braad de rollade 30 minuten. Verlaag na 30 minuten 
de oventemperatuur naar 170 graden en braad de rollade nog 1,5 - 2 uur in de oven. Schenk 
eventueel nog wat water in de braadslede. Neem het vlees uit de oven en laat het, verpakt in 
aluminiumfolie, ongeveer 15 minuten rusten. 
 
Rode portsaus: 
Snipper het sjalotje en snij het schilletje van de sinaasappel, doe een beetje olijfolie in een pannetje 
en fruit alles aan voeg de port en rode wijn toe. Laat dit tot de helft inkoken en voeg de wildfont toe 
en laat tot de helft inkoken. Doe de chocolade erbij en klop de roomboter erdoor en zet de saus van 
het vuur. 
 
Gepofte aardappel met uien en knoflook: 
Boen de aardappels goed schoon. Prik de aardappels in. Leg de ingeprikte aardappels in een 
magnetronschaal en laat ze op 800 watt in de magnetron gaar worden. Maak de uien schoon en snijd 
deze in ringen. Bak ze goudbruin in de boter. Snijd de gepofte aardappels in. Schep er voorzichtig een 
beetje aardappel kruim uit. Meng de roomkaas, de uien, fijngehakte knoflook,de aardappelkruim en 
de koffieroom door elkaar. Vul de gepofte aardappels met het mengsel. Doe er geraspte kaas op en 
zet ze in een voorverwarmde oven / grill tot de kaas goed gesmolten is. 
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Broccoli in bladerdeeg: 
Verwarm de oven voor op 200 graden. Ontdooi de plakjes bladerdeeg. Snijd de bloemkool en de 
broccoli in roosjes, kook deze in ongeveer 10 minuten gaar. Fruit de ui en de knoflook (knoflook heel 
laten), voeg de bloem toe. Al roerende langzaam de melk toevoegen en aan de kook brengen. Doe de 
parmezaanse kaas, de broccoli en de bloemkool erbij en schep het geheel voorzichtig door. Verdeel 
de vulling over deegbladen, maar laar de randen vrij. Strooi de mozzarella over de vulling. Bevochtig 
de randen van het deeg en rol het dicht. Bestrijk het bladerdeeg met eigeel. Leg de rol met de naad 
naar beneden. Bak dit alles ongeveer 30 minuten in de oven mooi bruin.  
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Chocolade-ijs met soezen  

Aantal sterren: 5 
 
Ingrediënten: 
- 6 eierdooiers 
- 400 cc slagroom 
- 200 gr. poedersuiker 
- 30 gr. cacao 
- 500 cc volle melk 
- 2 tl. oploskoffie. 
 
Bereiding: 
Chocolade-ijs: 
Klop de eierdooiers met de suiker, de cacao, de oploskoffie en 100 cc melk totdat de cacao is 
opgelost. Voeg de rest van de melk toe en roer het geheel goed door. Klop de slagroom bijna stijf. 
Giet het cacaomengsel bij de geklopte slagroom. Zorg ervoor dat het geheel goed gemengd is. 
Schakel de ijsmachine in op de onderste stand (schep ijs) en giet het mengsel in de koelkom. 
Bereidingstijd: ca. 40-50 minuten. 
 
Soezen: 
Zoals beschreven staat op de verpakking.  
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7.) 08-03-2004 Samengesteld door Richard Hovens  
Aantal personen: 8 
 
- Gevulde kastanjechampignons  
- Kabeljauwfilet op een bedje van geconfijte prei met vanille beurre blanc  
- Komkommersoep met rauwe ham  
- Eendenborst Saté met Portsiroop, aardappel gratin, spruitjessalade  
- Amandelijs, taartje van chocolade, met bokbier sabayon  

Gevulde kastanjechampignons  

Aantal sterren: - 
 
Ingrediënten: 
- 16 kastanje paddestoelen 
- 300 gr roomkaas 
- 3 lente ui 
- 150 geraspte kaas 
- peper 
- zout 
- bakpapier 
 
Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 225 graden Borstel de paddestoelen schoon met borstel of keukenpapier. 
Verwijder de stelen van de paddestoelen. Snij de lente ui fijn en meng deze door de roomkaas. Breng 
op smaak met peper en zout. Gebruik een kleine lepel om de holtes te vullen met de roomkaas. Leg 
de paddestoelen plaat en bakpapier. Bestrooi ze met de geraspte kaas en bak ze ongeveer 15 
minuten.  
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Kabeljauwfilet op een bedje van geconfijte prei met vanille beurre blanc  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 8 kabeljauw filets 
- 8 plakken parmaham 
- 4 prei 
- blaadjes tijm 
- 4 dl. witte wijn 
- 4 dl visfond 
- 4 dl koksroom 
- 3 vanillestokjes 
- peper 
- zout 
- 100 gr ijskoude boter 
 
 

 

 

 

 

 

Bereiding: 
Giet de witte wijn en de visfond in een pan, voeg het opengesneden vanillestokje erbij. Tot 1/3 laten 
inkoken, voeg nu de koksroom toe en laat geheel inkoken tot goede sausdikte. Snij de prei julienne 
en was het goed. Laat de prei stoven en breng hem op smaak met een beetje honing. Blus het af met 
witte wijn en voeg als laatste de tijmblaadjes toe. 
 
Bak de filet kort aan 2 kanten, wikkel ze in de parmaham en leg ze op een ovenplaat. Zet het geheel 5 
minuten in de oven van 200 graden. 
 
Monteer de saus door de boter, klontje voor klontje, door de saus te roeren (voeg pas een nieuw 
klontje toe, als het ander gesmolten is) zorg ervoor dat de saus niet meer kookt.  
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Komkommersoep met rauwe ham  

Aantal sterren: 3 
 
Ingrediënten: 
- 4 komkommers 
- 4 sjalotjes 
- 40 g roomboter 
- 4 kippenbouillontabletten 
- 8 plakjes rauwe ham 
- 8 takjes koriander 
- 2 bekertje creme fraiche (125 ml) 
- zout 
- (versgemalen) zwarte peper 
 
 

 

 

 

 

Bereiding: 
1 Komkommer wassen en droogdeppen met keukenpapier. 16 Dunne plakjes eraf snijden. Rest van 
komkommers schillen, in lengte halveren en zaadjes eruit schrapen. Komkommers in blokjes snijden. 
Sjalotjes pellen en snipperen. 
 
In pan boter verhitten. Sjalotje ca. 2 minuten bakken. Komkommerblokjes kort meebakken. 
Bouillontabletten erboven verkruimelen. 2 Liter water in de pan schenken, aan de kook brengen en 
komkommer in ca. 10 minuten zachtjes koken. 
 
Intussen ham in reepjes snijden, koriander fijn knippen. Soep met staafmixer of in keukenmachine 
pureren. Crème fraîche erdoor roeren en soep opnieuw verwarmen. Op smaak brengen met zout en 
peper. 
 
Soep over vier borden verdelen. Plakjes komkommer, hamreepjes en koriander erover verdelen.  
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Eendenborst Saté met Portsiroop, aardappel gratin, spruitjessalade  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 

Eendenborst Saté met Portsiroop: 
- 4 sjalotjes 
- 3 eetlepel boter of margarine 
- 4 dl gevogeltefond (pot à 380 ml AH) 
- 4 dl Ruby port 
- 8 eetlepels gembersiroop 
- zout 
- peper 
- 4 tamme eendenborst met vel 
- 12 plakjes ontbijtspek 
- 16 satéstokjes 

Aardappel gratin:  
- 2 teentjes knoflook 
- 5 dl melk 
- 2,5dl slagroom 
- nootmuskaat 
- 4 stevige handperen 
- 1 kg vastkokende aardappels 
- 100 gr geraspte kaas 
- 25 gr boter 

Spruitjessalade:  
- 800 g spruitjes 
- 60 g walnoten 
- 1 zakje verse bieslook 
- 6 eetlepels (olijf)olie 
- 2 eetlepels azijn 
- 2 mespunten mosterd 
- 2 mespunten suiker 
- zout 
- peper 
- 200 g hamreepjes 

 
Bereiding: 
Eendenborst Saté met Portsiroop: 
Satéstokjes in koud water leggen. Sjalotje pellen en fijnsnipperen. In pan 1/2 eetlepel boter 
verhitten, sjalotje ca. 1/2 minuut fruiten. Fond toevoegen en 3 minuten op hoog vuur inkoken. Saus 
zeven. Port en gembersiroop erdoor roeren en op hoog vuur ca. 5 minuten inkoken. Op smaak 
brengen met zout en peper. 
Vel van eendenborst verwijderen en eendenborst in 24 blokjes snijden. 8 Eendenblokjes met 
ontbijtspek omwikkelen. Aan satéprikker afwisselend blokje eend, blokje eend met spek en blokje 
eend rijgen. 
Grill voorverwarmen op hoogste stand. Saté ca. 10 cm onder grill schuiven en in 7 à 8 minuten rosé 
grillen. Intussen siroop aan de kook brengen en vuur uitzetten. In wok of koekenpan rest van boter 
verwarmen. Siroop druppelsgewijs op saté en bord scheppen. 
 
Aardappel gratin: 
Oven voorverwarmen op 175 gr. 
In pan met dikke bodem melk, slagroom, knoflook (pletten) een mespunt nootmuskaat, zout en 
peper naar smaak tegen de kook brengen. 5 Minuten laten doortrekken, knoflook eruit halen 
Peren en aardappels schillen en in schijfjes snijden (klokhuis van peren verwijderen), in ingevette 
ovenschaal laagjes aardappel en peer maken. Roommengsel in ovenschaal schenken en evenredig 
verdelen, kaas erover verdelen. Schaal in 1u 15 minuten in midden van oven zetten 
 
Spruitjessalade: 
Spruitjes schoonmaken. In pan met weinig water en zout spruitjes in ca. 10 minuten beetgaar koken. 
Walnoten fijnhakken. Bieslook fijn knippen. In een schaal olie, azijn, mosterd, suiker, zout, peper en 
bieslook tot dressing kloppen. Spruitjes, walnoten en hamreepjes erdoor scheppen.  
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Amandelijs, taartje van chocolade, met bokbier sabayon  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
Amandelijs: 
- 6 eierdooiers 
- 200 gr basterdsuiker 
- 20 gr. Vanillesuiker 
- 500 cc volle melk 
- 400 cc slagroom 
 
Bokbier sabayon:  
- 1 dl bokbier 
- 3 el suiker 
- 3 eierdooiers 
 
Taartje van chocolade:  
- 200 g bittere chocolade 
- 200 gr roomboter 
- 200 gr poedersuiker 
- 6 eieren 
- 4 el cognac 
- 1 theelepel kaneelpoeder 
- 1 theelepel nootmuskaat 
- 2 el maïzena 
- 8 taartvormpjes 
 
Bereiding: 
Amandelijs: 
Klop de eierdooiers met de suiker en de vanillesuiker tot een luchtig en schuimig mengsel. Voeg al 
roerende de melk toe. Klop de slagroom bijna stijf. Voeg de slagroom bij de andere ingrediënten. 
Zorg ervoor dat het geheel goed gemengd is. Halverwege de bereidingstijd de amandelschaafsel en 
likeur toevoegen. 
 
Bokbier sabayon: 
In een vuurvaste kom 1 el. bokbier, suiker en eierdooiers mengen. Au bain marie onafgebroken 
ongeveer 8 minuten schuimig kloppen rest van bokbier geleidelijk erdoor kloppen. Restant amandel 
schaafsel erover strooien (bij opmaak van borden). 
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Taartje van chocolade: 
Boven kom chocolade breken, kom in pan met kokend water hangen en chocolade, boter en 100 gr 
poedersuiker al roerend laten smelten. Geheel laten afkoelen tot kamertemperatuur. 
Oven voorverwarmen op 175 graden. Boven een kom 2 eieren splitsen, eiwit en rest van de 
poedersuiker stijfkloppen. Eierdooiers cognac, kaneel, nootmuskaat door chocolade scheppen. 
Boven de eiwitten de maïzena zeven en erdoor spatelen. Hierna de chocolade door eiwit spatelen 
(niet gladroeren). 
Vormpjes invetten en beslag erin scheppen. Taartjes ca. 20 minuten in oven gaarbakken.  
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8.) 19-04-2004 Samengesteld door Quinn Warmerdam  
Aantal personen: 8 
 
- Kipcocktail  
- Uiensoep onder een bladerdeeghoedje  
- Varkenshaasje gepaneerd met amandelen en tijm, aardappelkoek en gekonfijte prei  
- Champagnesabayon met vanille-ijs  

Kipcocktail  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 500 gram gekookte kipfilet 
- 4 perziken 
- 1 rode paprika 
- 2 sjalotjes 
- 1 citroen 
- gemberpoeder 
- 8 eetlepels mayonaise 
- 1 selderijstengel 
- mosterdpoeder 
- paprikapoeder 
- 4 eetlepels geklopte slagroom 
- zout 
- peper 
 
 

 

 

Bereiding: 
Laat de perziken in kokend water schrikken en pel ze. Snijd deze in kleine reepjes Pers de citroen uit 
en sprenkel het sap over de perziken. Snijd de selderij in stukjes en voeg dit bij de perziken. Hak het 
sjalotje zeer fijn, voeg er wat gemberpoeder en mosterdpoeder bij. Voeg dit bij de perziken, voeg wat 
zout toe, meng voorzichtig en laat het een kwartier staan. 
 
Snijd het kipvlees in reepjes en meng het voorzichtig met de rest, Roer de mayonaise en de geslagen 
room bij elkaar. Haal de zaadjes en de witte randen uit de paprika. Snijd de paprika in zeer dunne 
reepjes. Meng de mayonaise room mengsel voorzichtig door het kipmengsel. 
 
Zet het koud weg tot aan het gebruik. Vul dan de coupes met het mengsel, leg er wat fijn gesneden 
paprika bovenop en strooi er nog wat paprikapoeder over.   
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Uiensoep onder een bladerdeeghoedje  

Aantal sterren: 4 
 
Ingrediënten: 
- 8 grote uien 
- 100 gram boter 
- 1 theelepeltje bruine suiker 
- 2 liter runderbouillon 
- versgemalen zwarte peper 
- 2 eieren 
- 8 plakjes bladerdeeg 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bereiding: 
Snij de uien in smalle ringen. Smelt de boter en fruit hierin de uien met de bruine suiker goudgeel. 
Voeg peper naar smaak toe. Giet er 2 liter bouillon bij. Kook de soep zachtjes 10 minuten. 
 
Verwarm de oven voor op 225 graden. Ontdooi intussen 8 lapjes bladerdeeg. Klop het ei goed los. 
Verdeel de soep over 8 ovenvaste soepkoppen. Prik de bladerdeeglapjes hier en daar in met een 
vork. Leg de deeglapjes op de soepkoppen en plak de randen vast met losgeklopt ei. Snijd het deeg 
eventueel bij en gebruik de restjes deeg als figuurtjes op de deeghoed. Bestrijk het deeg met de rest 
van het eimengsel. Schuif de soepkoppen in de warme oven en laat ze erin staan totdat het deeg 
goudbruin gekleurd is.  
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Varkenshaasje gepaneerd met amandelen en tijm, aardappelkoek en 
gekonfijte prei  

Aantal sterren: 3 
 
Ingrediënten: 
Aardappelkoek: 
- 3 eieren losgeklopt 
- 2 dl melk 
- boter 
- 150 gr bloem 
- 2 uien in dunne ringen 
- 2 tl tijm 
- aardappelen (hoeveel?  
  naar inzicht) 
- olijfolie 
 
Gekonfijte prei:  
- 8 prei 
- 120 gr boter 
- 80 cl jus d orange 
- poedersuiker 
 
Varkenshaas:  
- zout 
- peper 
- 2 eieren 
- 2 theelepel tijm (gedroogde) 
- 4 sneetjes oud wit brood 
- 4 eetlepels 
- mosterd 
- 4 varkenshaasjes 
- 150 gram amandelen(blanke) 
 
Bereiding: 
Aardappelkoek: 
De uien in zeer dunne ringen snijden. De aardappels schillen en grof raspen. Roer de eieren, melk en 
olijfolie tot een glad mengsel. Zeef de bloem in een grote kom en roer er voorzichtig het eimengsel 
door. Voeg aardappel, ui en tijm toe en breng geheel op smaak. Verhit de olie in een koekenpan op 
een hoog vuur. Schep wat beslag in de pan en vorm er koekjes van. Bak ze aan iedere kant 2 
minuten. 
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Gekonfijte prei: 
Oven voorverwarmen tot 180 graden. Bovenste groene deel van prei snijden. Het lichte gedeelte in 
schuine stukken snijden(7 cm). Stukken prei in ruim kokend water met zout 10 minuten koken. Prei 
met koud water afspoelen en goed laten uitlekken. 
 
In een klein pannetje 80 gr boter klaren. Stukken prei in ovenschaal leggen en geklaarde boter erover 
schenken. Poedersuiker en jus d orange toevoegen en preistukken enkele keren omdraaien zodat ze 
goed met het botermengsel bedekt zijn. Schaal midden in de oven zetten en prei in ongeveer 45 
minuten konfijten. 
 
Varkenshaas: 
Sla de dunne kant van de varkenshaas terug en steek deze vast met een cocktailprikker zodat de 
varkenshaas overal even dik is. 
 
Klop het ei los met 1 theelepel zout, 1 theelepel peper en 3 eetlepels mosterd. Hak de amandelen in 
stukjes. Snijd de korsten van het de boterhammen, maal het brood tot kruimels en meng het met de 
amandelen en tijm. 
 
Haal de varkenshaasjes eerst door het ei en wentel ze vervolgens door het amandelmengsel zodat ze 
helemaal bedekt zijn. Verhit de olijfolie in een ruime koekenpan. Bak hierin de varkenshaasjes op een 
matig vuur tot ze rondom bruin zijn en mooi rosé van binnen ongeveer 15 minuten, (afhankelijk van 
de dikte). 
 
Neem het vlees uit de pan en laat de varkenshaasjes afgedekt 5 minuten rusten.Zet het vuur onder 
de pan hoog, blus de jus af met een scheutje water en roer de rest van de mosterd erdoor. Snijd de 
varkenshaasjes in plakken van ongeveer 1½ cm en leg ze op 8 warme borden. Serveer de jus er apart 
bij.  
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Champagnesabayon met vanille-ijs  

Aantal sterren: 2 
 
Ingrediënten: 
Champagnesabayon: 
- 9 eierdooiers 
- 9 halve eierschalen suiker 
- 9 halve eierschalen champagne 
- poedersuiker 
- sap van 2 citroenen 
 
Vanille-ijs:  
- 4 eidooiers 
- 140 gr. witte basterdsuiker 
- 335 cl melk 
- 2,70 dl. slagroom 
- 2/3 vanillestokje 
 
 

 

 

Bereiding: 
Champagnesabayon: 
Maak tot slot nu de champagnesabayon door de dooiers, de suiker en de champagne op een laag 
vuur ( of au bain marié) met een garde op te kloppen. De sabayon is gaar wanneer u de eerste 
luchtbel ziet. Haal hem nu direct van het vuur, maar blijf kloppen tot de meeste warmte uit de 
sabayon is. 
 
Vanille-ijs: 
Breng de melk aan de kook met de helft van de suiker en het vanillestokje dat in de lengte is 
doorgesneden. Neem de pan van het vuur, doe de deksel erop en laat het vanillestokje gedurende 10 
minuten in de melk trekken. Klop met de elektrische handmixer op de middelste stand de eidooiers 
met de rest van de suiker gedurende 1 minuut lichtgeel en schuimig. Zet de pan terug op het vuur, 
als de melk opnieuw kookt giet men al kloppend een beetje melk bij de eidooiers. Voeg vervolgens 
dit mengsel aan de rest van de melk toe, terwijl u blijft roeren met een houten spatel. 
 
Het mengsel mag NIET koken, gebruik hiervoor de kookthermometer, bij 83 graden kunt u de pan 
van het vuur afnemen (nog wel blijven roeren, tot het mengsel dik begint te worden). Als de saus dik 
genoeg is, zeven (voorkomt klonteren) en verwijder het vanillestokje en doe er dan de room bij 
(hierdoor stopt het kookproces). Als de saus schift tijdens de bereiding, klop dan met de mixer op de 
snelste stand een eetlepel koude melk of room erdoor. Koel het mengsel door de pan in een bak met 
water en ijs te zetten (ongeveer 20 minuten). Doe het mengsel in de ijsmachine en laat het ongeveer 
20 minuten draaien. 
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