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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. De leden van Biétgaar wensen u 

veel kookplezier en smakelijk eten! 
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1.) 26-09-2016 Samengesteld door Dave Vercoulen 

Aantal personen: 8 

 

- Soepje van zoete aardappel met gember en feta-pasteitje  

- Kabeljauwhaasje in spek met erwtenpuree  

- Turkse gehaktspiesjes met muntyoghurt en couscous  

- Zoetigheden voor bij de koffie: Walnotenmuffin, amaretto-tiramisu &  

   koffiefudge  

 

Soepje van zoete aardappel met gember en feta-pasteitje 

Ingrediënten: 

Soep: 
- 4 a 5 zoete aardappelen totaal ruim. 1000 g 
- 1,5 st ui 
- 3 cm verse gember 
- 7,5 dl kippenbouillon 
- 1125 ml melk 
- 3 eetl. olijfolie 
- peper 
- zout  

Feta-pasteitje:  
- 450 g prei 
- 225 g feta 
- 75 g ontbijtspek 
- 7 plakken bladerdeeg 
- 45 g eierdooier 
- bladpeterselie 
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Bereiding: 

Soep:  

Schil de zoete 

aardappelen met de 

dunschiller en snijd in 

stukken. Snipper de ui en 

zet aan in olijfolie. Voeg 

de stukken zoete 

aardappel en de 

fijngesneden gember toe. 

Voeg de bouillon toe en 

laat 20 minuten garen. 

Pureer de soep en wrijf 

door de bolzeef. Voeg de 

melk toe en breng op smaak met peper en zout. 

 

Feta-pasteitje: 

Snijd de prei in kleine stukjes en gebruik het donkergroene gedeelte niet. Stoof 

gaar. Snijd het spek in stukjes en bak wat aan. Meng prei, spek, gesneden 

bladpeterselie, verbrokkelde feta en breng op smaak.  

Snijd het bladerdeeg diagonaal door. Leg op iedere driehoek een schepje van het 

feta-mengsel en vouw dicht. Druk de randen stevig aan met een vork en bestrijk 

met wat eigeel. Bak in de oven op 200 graden tot ze goudbruin zijn. 

 

Presentatie: 

Schep de soep in een koffiekopje en leg er een pasteitje naast. 
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Kabeljauwhaasje in spek met erwtenpuree 

Ingrediënten: 

- 8 kabeljauwhaasjes 

- 16 plakken ontbijtspek 

- 125 ml groentebouillon 

- 1 prei  

- 10 g rucola 

- 115 g peultjes 

- 2 takjes tijm 

- 1 bl laurier 

- 1 teen knoflook 

- 1 sjalot 

- boter 

- olijfolie 

- 350 g tuinerwtjes (diepvries) 

- peper 

- zout 

 

Bereiding: 

Dep de kabeljauw goed droog en kruid met peper en zout en wikkel ze in 

ontbijtspek. Snijd de peultjes 1 a 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. Bak de kabeljauw rondom aan in boter 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 kabeljauw midden op de 

erwtenpuree. Garneer met een blaadje rucola. 
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Turkse gehaktspiesjes met muntyoghurt en couscous 

Ingrediënten: 

Spiesjes: 
- 800 gr lamsgehakt 
- 2 eieren 
- 1 rode peper 
- 4 teentjes knoflook 
- 2 handjes paneermeel 
- 2 theel. komijn 
- 2 theel. oregano 
- 2 snufjes kaneel 
- zeezout 
- sateprikkers 

Muntyoghurt:  
- 8 eetl. Griekse yoghurt 
- 2 teentjes knoflook 
- 4 takjes munt 
- zeezout 

Couscous:  
- 800 g couscous 
- 1 l kippenbouillon 
- 4 lente uitjes 

 

Bereiding: 

Spiesjes:  

Doe het gehakt in 

een kom. Hak de 

rode peper 

(zonder de 

zaadjes) en de 

knoflook fijn. 

Voeg dit bij het 

gehakt. Voeg een 

a twee eitjes toe 

en een handje 

paneermeel. 

Breng het gehakt 

op smaak met de 

komijn, de 

oregano een snuf kaneel en zout naar wens. Meng goed door elkaar. Is het 

mengsel nog te nat? Voeg dan wat extra paneermeel toe. Neem een satéprikker 

en verdeel wat van het gehakt om de prikker. Druk het stevig aan. Het beste kun 

je je handen iets nat maken van tevoren. Zorg dat de gehaktspies gelijkmatig is 

van dikte. Laat de gehaktspiesen even opstijven in de koelkast. Maak in de 

tussentijd de muntyoghurt.  
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Muntyoghurt: 

Hak de knoflook en de muntblaadjes fijn. Meng dit met de Griekse (of Turkse) 

yoghurt. Breng de yoghurt op smaak met wat zeezout. Verhit wat olijfolie in een 

koekenpan en bak de gehaktspiesen rondom aan en gaar. Je kunt ze dus ook op de 

barbecue leggen.  

 

Couscous: 

Snijd de lente uitjes in smalle ringetjes. Breng de bouillon in een middelgrote pan 

aan de kook. Haal de pan van het vuur, voeg de couscous toe en laat de couscous 

afgedekt 5 minuten wellen (je kunt er eventueel ook nog enkele tuinerwtjes van 

het voorgerecht bij doen), tot het vocht is opgenomen. Maak de couscous af en 

toe los met een vork. Meng de lente-ui door de couscous.  

 

Serveren: 

Serveer de Turkse gehaktspies met de muntyoghurt en wat couscous. 
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Zoetigheden voor bij de koffie: Walnotenmuffin, amaretto-tiramisu & 

koffiefudge 

Ingrediënten: 

Muffin: 
- 100 g boter 
- 100 g lichtbruine basterdsuiker 
- 100 g zelfrijzend bakmeel 
- 2 grote eieren 
- 2 theel. instant koffie 
- 25 g walnoten (gehakt) 
- 8 walnoten voor garnering 
- 250 g mascarpone 
- 2 eetl. lichtbruine basterdsuiker 
- silicone muffinvorm 

Frangelico-tiramisu:  
- 2,5 dl amaretto  
- 2,5 dl espresso 
- 0,6 dl amaretto 
- 500 g mascarpone 
- 30 st lange vingers 
- 60 g eierdooier 
- 60 g eiwit 
- 70 g fijne tafelsuiker 
- 10 g cacaopoeder 
- ovale amuseglaasjes 
- 50 gr gebrande  
   hazelnoten 
 

Fudge:  
- 200 g pure chocolade 
- 0,2 dl espresso 
- 125 g mascarpone 
- 2 el grappa 
- 8 chocolade koffieboontjes 
- vierkant bakje van ong.  
  15x15 cm (plastic ijsbakje) 

 

Bereiding: 

Muffin:  

Instantkoffie 

aanmaken met 1 

dl heet water. 

Meng de zachte 

boter, 100 g 

basterdsuiker, 

zelfrijzend 

bakmeel en eieren 

met 4 theelepels 

instantkoffie. 

Voeg een snufje 

zout toe en dan de 

gehakte walnoten. 

Neem de silicone muffinvormpjes en verdeel het deeg over de vormpjes. Bak in 

een oven van 170 graden tot ze gaar zijn. (ongeveer 20 minuten) Laat afkoelen.  

Meng de mascarpone met 3 theelepels koffie en de basterdsuiker. Vlak voor 

uitserveren: Bestrijk iedere muffin met dit mengsel en garneer met een walnoot.  
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Amaretto-tiramisu:  

Meng de espressokoffie met 2,5 dl amaretto en laat afkoelen. Sla het eiwit stijf 

met een beetje tafelsuiker. Sla het eigeel met de rest van de tafelsuiker en 0,6 dl 

amaretto schuimig. Voeg de mascarpone toe en meng alles goed met de mixer. 

Voeg dan het stijfgeslagen eiwit toe en schep alles voorzichtig maar goed door 

elkaar. Breek de lange vingers in stukken zodat ze onder in de ovale amuseglaasjes 

passen. Dompel de lange vingers in het koffie- amaretto mengsel en leg dan 2 

stukjes onderin een amuseglaasje. Ze moeten lekker zompig zijn. Lepel daar het 

mascarponemengsel op en leg vervolgens weer 2 in koffie- amaretto gedrenkte 

stukjes lange vinger op. Sluit af met het mascarponemengsel. Zet de glaasjes in de 

koeling om op te stijven. 

Hak de hazelnoten fijn en meng met de cacaopoeder en strooi dit op de tiramisu 

vlak voor uitserveren. 

 

Fudge: 

Laat de chocolade au-bain-marie in de espresso smelten. Laat afkoelen en roer er 

de mascarpone en de grappa door. Doe het geheel in een vierkant bakje en laat 15 

minuten opstijven in de diepvries. Zet daarna in de koeling. Wanneer de fudge stijf 

is snijd je 8 kleine blokjes en garneer die met een chocolade koffieboon. Zet in de 

koeling tot uitserveren. 

 

Presentatie: 

Zet de muffin, het glaasje met de tiramisu en de fudge op een bordje en serveer 

uit met een kopje koffie. 
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2.) 24-10-2016 Samengesteld door Jan Vercoulen 

Aantal personen: 8 

 

- Pastrami met avocado en granaatpitten  

- Coquilles, knolselderijpuree en Parmezaan koekjes  

- Waanzinnige kip uit de oven  

- Vanille-ijs met meloenbolletjes en kiwisaus  
 

Pastrami met avocado en granaatpitten 

Ingrediënten: 

- 200 g pastrami 

- 200 g granaatappelpitten 

- 200 g diepvriesframbozen 

- 4 avocado’s, in blokjes 

- 2 rode uien, gesnipperd 

- 2 eetl. maanzaad 

- olijfolie 

- sap van 1 citroen 

- 2 eetl. wittewijnazijn 

- 4 takjes munt 

- peper 

- zout 

 

 

Bereiding: 

Zet de frambozen in een pannetje met een scheutje water op het vuur en laat ze 

vijf minuten zachtjes koken. Pureer ze vervolgens met een staafmixer en zeef het 

geheel. Voeg een eetlepel witte wijnazijn en een eetlepel olijfolie toe en breng het 

voorzichtig op smaak met zout en peper. Proef of de smaak goed is en doe het 

geheel in een spuitflesje. 
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Breng de avocadoblokjes op smaak met 2 eetlepels olijfolie, het citroensap en wat 

zout en peper. Meng de ui, granaatappelpitten en driekwart eetlepel maanzaad 

erdoorheen. Pluk de blaadjes van een takje munt en hak ze fijn. Schep dit door het 

avocadomengsel. 

 

Verdeel het mengsel met een garneerring over de borden en drapeer de pastrami 

ernaast. 

 

Garneer het vlees met een takje munt en eventueel wat granaatappelpitjes en 

maak het geheel af met de frambozenvinaigrette en de rest van het maanzaad. 
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Coquilles, knolselderijpuree en Parmezaan koekjes 

Ingrediënten: 

- 24 coquilles  

- 2 knolselderij  

- melk 

- boter 

- 2 sjalotjes 

- 2 tenen knoflook  

- 500 ml kippenbouillon  

- 500 ml slagroom  

- 200 ml Noilly Prat  

   of Martini  

- 200 g Parmezaanse kaas 

- 50 g hazelnoten 

- bakpapier 

 

 

Bereiding: 

Knolselderijpuree: 

Knolselderij in blokjes snijden en koken in melk, met een klontje roomboter en 

zout. Als de knolselderij gaar is, deze pureren en op smaak brengen met peper en 

zout.  

 

Noilly Pratsaus: 

Sjalotjes, klein gesneden met een teentje knoflook aanzetten in boter en afblussen 

met de kippenbouillon, ongezoete slagroom en Noilly prat. Dit 15 minuten laten 

inkoken en erna wat roomboter doorheen roeren. Op smaak brengen met zout en 

peper.  

 

Parmezaankoekje:  

Rasp de Parmezaanse kaas en vorm 8 rondjes op een vel bakpapier in een op 210 

graden voorverwarmde oven. Na 4 minuten wordt dit een bros koekje. Brand 

enkele hazelnoten en hak ze fijn. Leg 2 hoopjes knolselderij op een bord met de 

kort aan beide kanten gebakken coquilles ertussen. Besprenkel met de saus. 

Drapeer de nootjes eromheen en besprenkel met wat druppels hazelnootolie.  
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Waanzinnige kip uit de oven 

Ingrediënten: 

- 1500 g kip 

- 6 teentjes knoflook 

- 50 g Parmezaanse kaas 

- 2 theel. tijm 

- 2 theel. oregano 

- 2 theel. rozemarijn 

- verse basilicum 

- 500 g sugar snaps 

- 2 glazen witte wijn 

- 1 theel. gedroogde chilipeper 

- 400 ml crème fraîche  

   (of kookroom) 

- 160 g uitgelekte zongedroogde tomaten 

- 1 pak penne of farfalle (vlinder- of strikvormige pasta) 

 

Bereiding: 

Verwarm de oven op 180 graden. Snijd de kip in grove stukken en wrijf deze in 

met peper en zout. Braad de kipstukken een paar minuten aan in wat boter en 

olijfolie en haal ze uit de pan. Smelt opnieuw wat boter in de pan en bak de 

knoflook en fijngehakte kruiden kort samen met de chilipeper. Roer de wijn, 

crème fraîche, de fijngehakte tomaten en de geraspte Parmezaanse kaas 

erdoorheen. Breng aan de kook en laat sudderen tot de saus iets dikker wordt. 

Doe de kip en de saus in een ovenschaal en zet ongeveer 25 minuten in de oven.  

 

Blancheer de sugar snaps. Spoel af met koud water. Warm, net voor het serveren, 

de peultjes in wat boter op.  

 

Kook de penne of farfalle volgens de aanwijzing op het pak. 

 

Schik de sugar snaps, de penne of farfalle samen met de waanzinnige kip op een 

bord. Garneer de kip met basilicum. 
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Vanille-ijs met meloenbolletjes en kiwisaus 

Ingrediënten: 

Vanille-ijs: 
- 6 eidooiers 
- 210 gram witte basterdsuiker 
- 0,5 liter melk 
- 4 dl. slagroom 
- 1 vanillestokje 

Meloenbolletjes en kiwisaus:  
- 2 meloenen  
- 12 kiwi's 
- 4 eetl. Passoa 
- 2 eetl. citroensap 
- slagroom 

 

Bereiding: 

Vanille-ijs: 

Breng de melk aan de 

kook met de helft van 

de suiker en het 

vanillestokje dat in de 

lengte is doorgesneden. 

Neem de pan van het 

vuur, doe de deksel 

erop en laat het 

vanillestokje gedurende 

10 minuten in de melk 

trekken. Klop met de 

elektrische handmixer 

op de middelste stand 

de eidooiers met de rest van de suiker gedurende 1 minuut lichtgeel en schuimig. 

Zet de pan terug op het vuur. Als de melk opnieuw kookt giet dan al kloppend een 

beetje melk bij de eidooiers. Voeg vervolgens dit mengsel aan de rest van de melk 

toe, terwijl je blijft roeren met een houten spatel. Het mengsel mag NIET koken; 

gebruik hiervoor de kookthermometer. Bij 83 graden kun je de pan van het vuur 

nemen (nog wel blijven roeren tot het mengsel dik begint te worden). Als het 

mengsel dik genoeg is dan deze zeven (voorkomt klonteren). Verwijder het 

vanillestokje en doe er de room bij (hierdoor stopt het kookproces). Als het 

mengsel schift tijdens de bereiding, klop dan met de mixer op de snelste stand een 

eetlepel koude melk of room erdoor. Koel het mengsel door de pan in een bak 

met water en ijs te zetten (ongeveer 20 minuten). Doe het mengsel in de 

ijsmachine en laat het ongeveer 20 minuten draaien.  
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Meloenbolletjes en kiwisaus: 

Meloen halveren, zaden verwijderen en met een meloenbolletjes-lepel ca. 48 

bolletjes uitsteken. Overdoen in een kom en besprenkelen met de likeur. Tot 

gebruik afgedekt in de koelkast zetten.  

 

Kiwi's schillen en 10 kiwi's met citroensap in de keukenmachine tot saus pureren. 

Van de 2 overgebleven kiwi's mooie plakjes snijden. De helft van de 

meloenbolletjes over de coupes verdelen. Met de ijsbolletjestang in elke coupe 2 

bolletjes ijs scheppen. De rest van de meloenbolletjes erover verdelen. De 

kiwisaus erover schenken. Garneer het geheel met een mooie toef slagroom en 

een plakje kiwi. 
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3.) 28-11-2016 Samengesteld door Wim Hovens 

Aantal personen: 8 

 

- Salade van gerookte eendenborst en gebakken paddenstoelen  

- Polpettine Napoletane al sugo  

- Ossobuco bianco  

- Ricotta-mousse met gepocheerde peer en walnoten  
 

Salade van gerookte eendenborst en gebakken paddenstoelen 

Ingrediënten: 

- 2 eetl. pijnboompitten 

- 10 eetl. olijfolie extra vierge 

- 2 tenen knoflook, fijngehakt 

- 2 eetl. bosbessenjam 

- 2 eetl. balsamico azijn 

- 400 g gerookte eendenborstfilet 

- 50 g rucola 

- 400 g mixpakket paddenstoelen, 

   schoongeveegd en in stukjes 

 

 

Bereiding: 

Rooster de pijnboompitten in een droge koekenpan. Leg ze op een bord. Verhit 2 

eetlepels olijfolie in dezelfde pan en bak de paddenstoelen 4 minuten. Voeg de 

knoflook en wat zout toe en bak nog één minuut. 

 

Klop een dressing van de jam, azijn en de rest van de olijfolie. Breng op smaak met 

zout en peper. Verdeel de paddenstoelen over de borden. Leg de eendenborst er 

op en bestrooi met de pijnboompitten. Besprenkel met de dressing en garneer 

met de rucola. 
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Polpettine Napoletane al sugo 

Ingrediënten: 

- 500 g rundergehakt  

- 2 eieren  

- 50 g Parmezaanse kaas (geraspt)  

- 50 g blanke rozijnen  

- 2 eetl. peterselie (gehakt)  

- 4 eetl. olijfolie  

- 2 teentjes knoflook (fijngehakt)  

- 1 ui (gesnipperd)  

- 3 blikken gepelde tomaten (à 400 g)  

- 1 handje basilicum  

- 4 sneeën witbrood  

   (verkruimeld, van oud brood)  

 

Bereiding: 

Verwarm de oven voor op 220 graden. Meng het gehakt met de eieren, het 

broodkruim, de kaas, rozijnen, peterselie, zout en peper. Vorm er balletjes zo 

groot als bitterballen van en leg ze op de bakplaat. Bak ze circa 20 minuten in het 

midden van de oven tot ze een krokant laagje krijgen. Neem ze uit de oven. Verhit 

intussen de olijfolie met de knoflook en ui en smoor 2-3 minuten. Voeg de 

tomaten met sap toe en breng aan de kook met zout en peper. Kook zachtjes 15-

20 minuten. Pureer de saus met een staafmixer. Leg de gehaktballetjes 

(polpettine) in de tomatensaus (sugo) en verwarm zonder te koken. Bestrooi met 

basilicum. 
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Ossobuco bianco 

Ingrediënten: 

- 8 kalfslapjes (à 150 g)  

- 150 g bloem  

- 6 eetl. olijfolie  

- 50 g boter  

- 2 uien (gesnipperd)  

- 2 winterwortels (in stukjes)  

- 6 ansjovisfilets  

- 1 eetl. tijm (alleen de blaadjes)  

- 300 ml witte wijn  

- 200 ml kalfsfond 

- 4 teentjes knoflook (fijngehakt)  

- 1 bosje peterselie (gehakt)  

- 1 citroen (rasp en sap) 

- pasta fusilli 

- broccoli 

 

Bereiding: 

Bestrooi de kalfslapjes met zout en peper en haal ze door de bloem. Verhit de 

olijfolie met de boter en bak hierin het vlees aan beide kanten goudbruin. Schep 

het uit de pan. Voeg de ui, wortel, ansjovis en tijm toe aan het bakvet en bak dit 

circa 2 minuten. Blus af met de witte wijn en voeg de kalfsfond toe. Leg het vlees 

erin en stoof zachtjes 25-30 minuten.  

 

Meng de knoflook en peterselie met citroenrasp en -sap. Strooi dit mengsel over 

de kalfslapjes en serveer met pasta fusilli en broccoli. 
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Ricotta-mousse met gepocheerde peer en walnoten 

Ingrediënten: 

- 400 ml slagroom  

- 2 zakjes vanillesuiker  

- 4 eetl. poedersuiker  

- 250 g ricotta  

- 500 ml witte wijn  

- 4 eetl. suiker  

- 4 handperen (in blokjes)  

- 100 g walnoten (fijngehakt, 

   geroosterd)  

- 4 eetl. honing  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereiding: 

Klop de slagroom met de vanille- en poedersuiker stijf. Schep vervolgens de ricotta 

erbij en klop zachtjes tot een luchtige mousse. Zet de mousse in de koelkast. 

Verwarm de wijn en kristalsuiker in een steelpan en pocheer hierin de 

perenblokjes circa 10 minuten totdat ze helemaal zacht zijn. Schep de peren uit de 

pan, laat afkoelen en kook het kookvocht in tot een siroop. Verdeel de peren over 

8 glaasjes, druppel er wat siroop over en schep er wat ricotta-mousse bij. Bestrooi 

met de gehakte walnoten en laat nog 1 uur koelen in de koelkast. Besprenkel vlak 

voor het serveren met wat honing. 
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4.) 12-12-2016 Samengesteld door Richard Hovens 

Aantal personen: 8 

 

- Knapzakje van Herve-kaas met appel en Luikse siroop  

- Lichtgebonden zuurkoolsoep met spek  

- Ree met bosvruchtencompote, broccoli-spinaziestamppot, geroosterde 

aardpeer en pastinaak  

- Choco toet met sabayon  
 

Knapzakje van Herve-kaas met appel en Luikse siroop 

Ingrediënten: 

- gemengde sla 

- 10 koffielepels honing 

- 4 Pink Lady appelen 

- fijngesneden bieslook 

- pijnboompitten 

- 20 vellen filodeeg 

- 4 losgeklopte eierdooiers 

- 4 pakjes Hervekaas l'Aubeloise 

- 10 eetl. Luikse stroop 

- 4 eetl. porto 

 

 

 

Bereiding: 

Spoel de sla en pluk de blaadjes. Zwier deze droog. Schil de appels en snij ze in 

brunoise. Leg 2 vellen filodeeg op elkaar, leg in het midden de appelbrunoise en 

wat pijnboompitten. Schik halve Hervekaas erboven op. Bestrijk met honing en 

strooi er de bieslooksnippers over. Kruid met peper en zout. 

 

Strijk de randen goed in met het losgeklopte eierdooiers. Vouw de filodeegvellen 

dicht in de vorm van een beursje. Bak af in een oven van 200 graden gedurende 

ongeveer 10 minuten. Verwarm de port kort met de Luikse stroop en meng goed.  
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Uitserveren:  

Schik de sla op een bord met in het midden het beursje van Hervekaas. Werk af 

met de Portsaus. 
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Lichtgebonden zuurkoolsoep met spek 

Ingrediënten: 

- 600 g zuurkool 

- 200 g mager, gerookt spek (stuk) 

- 4 zoete appels 

- 1,5 l krachtige runderbouillon 

- 3 eidooiers 

- 3 dl room 

- peper 

- zout 

 

 

 

Bereiding: 

Doe de zuurkool in een zeef en spoel even af onder koud water. Schil de appels, 

haal het klokhuis eruit en snijd in kleine stukjes. De zuurkool en de appels aan de 

bouillon toevoegen en aan de kook brengen en gedurende 20 min gaar koken. 

Zeef de massa. 

 

Twee-derde van de zuurkool met de appels ZEER FIJN pureren, de rest van de 

zuurkool apart warm houden voor garnituur. Licht gerookt mager spek in kleine 

blokjes snijden, licht uitbakken en apart houden voor garnering. De 

zuurkool/appelpuree terug doen in de bouillon en aan de kook brengen. Laat even 

trekken en zeef de soep door een puntzeef.  

Maak van eidooiers en room een liaison*. Breng de gezeefde bouillon nogmaals 

aan de kook en voeg, van het vuur af, al roerend de liaison toe. Breng de soep op 

smaak met peper en zout.  

 

Uitserveren: 

Leg op elk soepbord een klein bergje van de apart gehouden zuurkool (warm) 

strooi hierop enkele blokjes spek en giet de soep hierover.  

 

* Liaison: betekent "verbinding", is een mengsel van eigeel en slagroom en wordt 

gebruikt om sauzen, soepen en stoofgerechten te binden en als vulling voor 

hartige taarten.  
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Ree met bosvruchtencompote, broccoli-spinaziestamppot, geroosterde 

aardpeer en pastinaak 

Ingrediënten: 

- 1200 g ree medaillons 

- 500 g spinazie (diepvries) 

- 1 kg aardappelen 

- 500 g aardpeer 

- 500 g pastinaak 

- 2 broccoli 

- 300 g kruidenkaas 

- 200 ml melk 

- 8 eetl. olijfolie 

- 8 eetl. bosvruchtencompote 

- zout 

- peper 

- 2 eetl. gedroogde 

   cranberry's 

 

Bereiding: 

Verwarm de oven voor op 170 graden. Ontdooi de spinazie. Schil de aardappelen 

en snij ze in gelijke stukken. Schil de aardpeer en pastinaak. Halveer en doe ze in 

een ovenschaal. Besprenkel met 2 eetlepels olijfolie, zout en peper. Bak 30 

minuten af in de oven. Snij de broccoli in roosjes. Doe de aardappelen en broccoli 

in een grote pan en kook 20 minuten. Giet af en meng de spinazie erdoor, samen 

met de kruidenkaas en melk. Stamp met een pureestamper fijn. Breng op smaak 

met zout en peper. Verhit 2 eetlepels olijfolie in een koekenpan. Bak de reefilets 4 

minuten rondom. Laat de filets rusten in aluminiumfolie (BAKVET BEWAREN). 

Verwarm de bosvruchtencompote en cranberry's in de warme koekenpan in het 

resterende bakvet.  

 

Uitserveren: 

Serveer de reefilets samen met de puree, de geroosterde aardpeer, pastinaak en 

server de bosvruchtencompote erbij. 
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Choco toet met sabayon 

Ingrediënten: 

Choco toet: 

- 200 g pure chocolade 

- 70 g echte boter 

- 200 g Marsepein 

- 90 g eidooier 

- 170 g eiwit 

- 95 g suiker 

- 90 g bloem 

 

Sabayon:  

- 6 eidooiers 

- 1 snufje zout 

- 62 g suiker 

- 125 ml Sauternes  

   (of andere zoete 

   dessertwijn) 

 

Bereiding: 

Choco toet: 

Chocolade en boter au bain-marie smelten. Eiwit en gefaseerd suiker toevoegend 

opkloppen. Eigeel en marsepein opkloppen. Alles mengen, daarna bloem 

toevoegen en erdoor heen spatelen. Vervolgens in cupcakes doen en 9 minuten 

op 190 graden bakken. 

 

Sabayon: 

DIT MOET op laatste moment gebeuren!! Klop de eidooiers met een snufje zout 

en de suiker au bain-marie in een glazen kom. Voeg zodra de eidooiers lichtgeel 

van kleur zijn de wijn toe onder continu kloppen met een garde. Blijf kloppen tot 

de sabayon zo dik is dat een acht die je door de massa trekt blijft liggen. Haal de 

kom van het vuur en klop nog circa 2 minuten. Serveer de sabayon over het rode 

fruit 
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5.) 09-01-2017 Samengesteld door Bram Joosten 

Aantal personen: 8 

 

- Salade met gebraden rosbief met mierikswortelcrème  

- Pastinaak crème soep met pastinaakchips  

- Wilde eend met chocolade en bloedworst  

- Cappuccino crème brûlée  
 

Salade met gebraden rosbief met mierikswortelcrème 

Ingrediënten: 

Gebraden rosbief: 
- 10 takjes tijm  
- 1000 g rundermuis 
- 4 eetl. olijfolie 
- 2 eetl. boter 
- aluminiumfolie 
- peper 
- zout 

Mierikswortelcrème: 
- 2 eetl. verse mierikswortel 
- 2 limoenen 
- 2 bakjes tuinkers 
- 600 ml crème fraîche 

Salade: 
- 200 g hele amandelen 
- 2 bosjes radijs 
- 300 g gekookte rode bieten 
- 300 g gekookte gele bieten 
- 700 g gemengde sla 

 

Bereiding: 

Gebraden rosbief: 

Verwarm een 

heteluchtoven voor op 160 

graden. Ris en hak de tijm 

fijn. Wrijf voor de 

gebraden rosbief de 

rundermuis in met de tijm 

en bestrooi met een snufje 

zout en versgemalen 

peper. Verhit olie en boter 

in een pan en braad het 

vlees rondom goudbruin. 

Leg de gebraden rosbief op een bakplaat bekleed met aluminiumfolie en gaar de 

rosbief in de oven in circa 15 minuten rosé. Leg de rosbief op een bord, dek af met 

aluminiumfolie en laat circa 10 minuten rusten.  
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mierikswortelcrème: 

Schil en rasp de mierikswortel fijn. Snijd de tuinkers af en meng met de 

mierikswortel, de rasp van een limoen en de crème fraîche. Breng op smaak met 

een beetje zeezout en versgemalen peper.  

 

Salade: 

Rooster de amandelen circa 5 minuten in een droge koekenpan en bestrooi met 

een beetje zout. Snijd de radijsjes in partjes en leg ze in ijswater. Snijd de bietjes in 

partjes. Breng de gemengde sla op smaak met olijfolie, een beetje zout en 

versgemalen peper. Trancheer de rosbief in flinterdunne plakken. Leg de 

gemengde sla in het midden van het bord. Verdeel de gesneden rosbief, bietjes, 

radijs en de amandelen over het bord en lepel er mierikswortelcrème bij. 
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Pastinaak crème soep met pastinaakchips 

Ingrediënten: 

- 1 kg pastinaken, geschild 

- 2 sjalotjes, gesnipperd 

- 1 eetl. boter 

- 200 ml witte wijn 

- 2 laurierblaadjes 

- 2 takjes tijm 

- nootmuskaat 

- zout 

- versgemalen peper 

- olie om te frituren 

- 2 l sterke groente- of kippenbouillon 

- 700 g kruimige aardappelen, geschild en in stukken 

 

 

Bereiding: 

Maak van een halve pastinaak met een dunschiller ongeveer 40 flinterdunne 

reepjes en houd deze apart. Schil en Snij de overige pastinaken in grove stukken. 

Schil en snij de aardappelen ook in grove stukken. Snipper de sjalotjes en bak de 

sjalotjes in een soeppan in de boter glazig. Blus af met witte wijn. Voeg pastinaak, 

aardappel, laurier, tijm en bouillon toe. Laat 20 min zachtjes koken. Verwijder tijm 

en laurier en pureer de soep. Breng op smaak met zout, peper en nootmuskaat. 

Verhit de olie in een hoge pan en frituur de reepjes pastinaak kort goudbruin. Laat 

ze uitlekken op keukenpapier en bestrooi met wat zout. Verdeel de soep over 8 

borden en garneer met pastinaakchips. 
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Wilde eend met chocolade en bloedworst 

Ingrediënten: 

- 4 wilde eenden  

- 6 sjalotten, gesnipperd 

- 4 stukjes steranijs 

- 10 blaadjes laurier 

- 8 dl gevogeltefond 

- 4 dl witte wijn 

- 8 dikke plakken bloedworst 

- 2 kg aardappelen 

- 150 g boter 

- 0,5 l melk 

- nootmuskaat 

- 300-500 g spuitjes 

- 4 blokjes bittere chocolade (85% cacao) 

- 2 klonten roomboter (koelkasttemperatuur) 

 

Bereiding: 

Snijd eerst de pootjes van de eend en vervolgens de borstfilets. Weet u niet hoe 

dat moet, vraag dan uw plaatselijke wildleverancier om assistentie. Hak het 

resterende karkas in grove stukken. Kruid de boutjes met zout en peper en bak ze 

met de karkasstukken bruin in wat olie. Bak ook de sjalotten, steranijs en 

laurierblaadjes even mee en giet daarna de fond en de wijn erbij. Laat met het 

deksel erop ongeveer 2 uur pruttelen op de kleinste pit. Haal de boutjes uit pan en 

zeef de saus (gooi het karkas en kruiden weg). Doe de saus in een sauspannetje en 

kook in totdat ongeveer een derde van het vocht is overgebleven. Doe tot slot de 

chocolade en een koude klont boter bij de saus, en klop goed door met een garde. 

 

Kruid de borstfilets met zout en peper en bak ze mooi rosé in olijfolie, 3 tot 4 

minuten op de vel kant, 1 minuut op de vleeskant. Laat even rusten onder 

aluminiumfolie. Bak ook de gestoofde boutjes nog even samen met de bloedworst 

om en om krokant. Snijd de filets in dunne plakjes, en leg in een waaiertje op 

warme borden. Plakje bloedworst ernaast, daar het boutje kunstig bovenop, en de 

saus er in artistieke halen omheen. Misschien nog een dot aardappelpuree erbij, 

en hier en daar een beetgare spruit.  
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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. 

 

Spruitjes schoonmaken en afhankelijk van de dikte 10-12 minuten in ruim water 

met zout laten koken. 
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Cappuccino crème brûlée 

Ingrediënten: 

- 4 eetl. espresso koffiepoeder  
- 1100 ml slagroom 
- 4 grote eieren 
- 12 grote eidooiers 
- 220 g bruine basterdsuiker 
- 4 eetl. donkerbruine basterdsuiker 
- 8 kleine ovenschaaltjes 
- 1 grote ovenschaal 
- 500 g tutti frutti  
 

- 200 g suiker  
- 1 limoen 
- 1 vanillestokje 
- 2 steranijs  
- 600 ml water  
- 2 zakjes earl grey thee  
- 2 theel. maïzena  
- munt 

 

Bereiding: 

Verwarm de oven voor 

op 140 graden. Doe de 

koffiepoeder en de 

slagroom in een 

pannetje. Verwarm dit al 

roerend, let op dat deze 

koffieroomsaus niet gaat 

koken! Doe de eieren, 

eidooiers en licht bruine 

basterdsuiker in een 

kom. Mix alles goed door elkaar. Giet de warme room erbij en blijf nog even 

mixen. Schep de room, bijvoorbeeld met een soeplepel, in acht ovenbestendige 

schaaltjes. Zet de schaaltjes in een ruime ovenschaal. Kook een ketel water, giet 

het water in de ovenschaal tot de schaaltjes ongeveer tot de helft in het water 

staan, en zet de schaal met schaaltjes in het midden van de oven. De crème is in 

ongeveer 30 minuten gaar. Laat de crèmes afkoelen. (Tot zover kan het gerecht 

goed van te voren worden gemaakt.) Bestrooi de afgekoelde crèmes met de 

bruine basterdsuiker. Verwarm de grill voor op de hoogste stand, of steek een verf 

af brander aan. Zet de potjes een minuut of drie vlak onder de grill, tot de suiker 

gesmolten is en goudbruin kleurt. Met de verf af brander gaat het nog sneller. 

Haal de potjes dan meteen uit de oven, zodat de crème niet al te zacht wordt en 

serveer meteen.  
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Breng de tutti frutti samen met de suiker, vanillemerg en limoenrasp, steranijs, 

water en het theezakje langzaam aan de kook. Bind indien nodig af met de 

maïzena. Serveer de tutti frutti apart in een bakje en garneer met blaadjes munt. 

 

Tip: overgebleven eiwit kan gebruikt worden voor meringues. 
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6.) 13-02-2017 Samengesteld door Frank Theeuwen 

Aantal personen: 8 

 

- Buideltje met paddenstoelenragout  

- Schuimige soep van gele paprika met gerookte heilbot  

- Tournedos met koffiecrunch en aardappel knoflook crème  

- Mini-pavlova met bosbessen en amandelroom  
 

Buideltje met paddenstoelenragout 

Ingrediënten: 

- 80 g boter 

- 2 theel. tijmblaadjes 

- 5 eetl. fijngesneden  

   (platte) peterselie 

- 8 eetl. crème fraiche 

- 3 eetl. fijngesneden bieslook 

- peper 

- zout 

- 8 plakjes fillodeeg van 24X24 cm. 

- 16 lange sprieten bieslook 

- 600 a 700 g gemengde 

   paddenstoelen (in stukjes) 

 

 

Bereiding: 

Bak de paddenstoelen met de tijm ongeveer 5 minuten op hoog vuur in de boter. 

Laat daarbij het vocht zoveel mogelijk verdampen. Voeg de crème fraiche toe en 

zout en peper naar smaak. Verwarm het mengsel nog circa 3 minuten. Roer de 

peterselie en bieslook erdoor. 

 

Halveer de plakjes fillodeeg en vouw de gehalveerde plakjes dubbel (er zijn nu 8 

plakjes van 12x12 cm). Schep de paddenstoelenvulling op het midden van het 

deeg en vouw het deeg als een buideltje om de vulling. Bind de buideltjes dicht 

met de sprieten bieslook.   
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Bak de buideltjes in ongeveer 15 minuten krokant in het midden van een 

voorverwarmde oven op 200 graden. Let op dat de puntjes van het deeg niet 

verbranden, dek ze eventueel af met aluminiumfolie. 
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Schuimige soep van gele paprika met gerookte heilbot 

Ingrediënten: 

- 6 teentjes knoflook 

- 2 stengels bleekselderij 

- 4 gele paprika’s 

- 2 venkelknol 

- 6 plukjes saffraan 

- 1700 ml kippenbouillon 

- 200 g zeekraal 

- 300 ml Slagroom 

- 2 eetl. anijsdrank 

- 8 plakken gerookte heilbot 

- blender 

 

 

 

Bereiding: 

Pel en snijd de knoflook in plakjes. Snijd de bleekselderij in stukken van een halve 

centimeter. Snijd een venkel in stukken van 1 centimeter. Bewaar de andere 

venkel voor de eindbereiding. Snijd de paprika’s langs de zaadlijst in vieren, snijd 

de stukken in brede repen en daarna in stukjes van circa 1 centimeter. Verhit een 

scheut olie in een pan en fruit de knoflook, bleekselderij en venkelglazig. Voeg de 

paprika en saffraan toe en laat 1 minuut mee fruiten. Schenk de kippenbouillon 

erbij en breng aan de kook. Laat circa 10 minuten zachtjes koken tot de groente 

gaar zijn. Pureer de soep in de blender en schenk door een fijnmazige zeef in een 

schone pan. Voeg 100 ml slagroom toe. 

 

Haal de harde uiteindes van de zeekraal. Blancheer de zeekraal circa 15 seconden 

in ongezouten kokend water. Giet op een zeef en spoel direct af met koud water. 

Laat goed uitlekken. 

 

Klop de resterende slagroom lobbig en klop de anijsdrank erdoor. Snijd de plakken 

heilbot in korte smalle repen. Verwarm de soep en klop schuimig door de 

stafmixer aan de bovenkant te houden. Schaaf het pluimpje van de venkel op de 

mandoline.  
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Verdeel de zeekraal en venkel in het midden van (voorverwarmde) borden en leg 

de heilbot erop. Leg er weer wat zeekraal op en bestrooi met venkelpluim. Schep 

er een toef of quenelle anijsroom op. Schenk de schuimige soep langs de 

garnituur. 
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Tournedos met koffiecrunch en aardappel knoflook crème 

Ingrediënten: 

- 4 eetl. olijfolie 

- 8 eetl. hazelnoten 

- 4 eetl. koffiebonen 

- 8 tournedos á 125 gr. per stuk 

- 2 eetl. roomboter 

- 1500 g kruimige aardappels 

- 20 teentjes knoflook 

- 2 laurierbladjes 

- 2 takjes rozemarijn 

- 300 ml olijfolie extra vierge 

- 700 g spinazie 

- 4 eetl. aceto balsamico 

 

Bereiding: 

Verhit een scheutje olijfolie in een koekenpan en rooster de hazelnoten ze 

goudbruin zijn. Vijzel de hazelnoten samen met de koffiebonen tot crunch. Bewaar 

in een goed afgesloten bakje (niet al te lang van te voren bereiden, om te 

voorkomen dat de aroma’s vervliegen). 

 

Schil de aardappels, snijd ze in gelijkmatige stukken bewaar ze in koud water. Pel 

de knoflook en halveer de teentjes over de lengte. Bewaar ze voor later. 

 

Kook de aardappels samen met de knoflook, laurier, rozemarijn in water met een 

beetje zout water. Giet de aardappels af en bewaar het kookvocht. Haal de 

rozemarijn en laurier uit de aardappels. Pureer de aardappels met de handmixer 

op de lage stand en voeg elke keer een scheutje kookvocht toe tot het een zachte 

puree os. Schenk er olijfolie bij tot de puree zalfachtig van structuur is en de 

consistentie heeft van een dikke saus. 

 

Haal het vlees 15 minuten voor het bakken uit de koelkast. Mocht het vlees iets 

vochtig zijn, dep het dan droog met keukenpapier. Verhit roomboter en olijfolie in 

een bakpan en laat de boter uitbruisen tot het goudbruin is. Bestrooi intussen de 

tournedos met zeezout en peper.   
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Bak de tournedos op hoog vuur om en om in 3-4 minuten bruin. Laat de 

tournedos, afhankelijk van de dikte van het vlees. Nog circa 2 minuten in de pan 

liggen tot het vlees rosé is. Verpak het vlees daarna los in aluminiumfolie zodat 

het kan rusten. Verhit een scheut neutrale olijfolie in een wok en roerbak de 

spinazie op hoog vuur tot het geslonken is. Blus af met aceto balsamico. Breng op 

smaak met een beetje zeezout. Laat indien nodig uitlekken op een zeef. Leg de 

spinazie in het midden van borden. Leg de tournedos op de spinazie. Bedek de 

tournedos met de koffie-notencrunch. Schep een ruime lepel aardappel-knoflook 

crème op bord en trek met de onderkant van de lepel uit. 
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Mini-pavlova met bosbessen en amandelroom 

Ingrediënten: 

- 2 citroenen 

- 6 eiwitten 

- 300 g suiker 

- 2 theel. maizena 

- 2 theel. witte wijnazijn 

- 200 ml slagroom 

- 100 g zure room 

- 8 eetl. amandellikeur 

- 8 eetl. amandelschaafsel 

- 16 eetl. bosbessenconfituur 

- 2 bakjes bosbessen 

- seizoenfruit naar keuze: 

   frambozen, aardbeien, nectarines of perziken 

- spuitzak met gladde spuitmond van 1 centimeter 

 

Bereiding: 

Verwarm de oven voor op 120 graden met boven en onderwarmte. Bekleed een 

ovenrek met bakpapier of bakmat. Klop in een met citroensap ontvette kom van 

de keukenmachine de eiwitten eerst schuimig. Voeg beetje bij beetje de suiker toe 

en blijf doorkloppen tot het eiwit stevige pieken vormt. Roer de maïzena door de 

witte wijnazijn en meng door de eiwitschuim. Schep het schuim in een spuitzak 

met spuitmond en spuit dopjes schuim van 1,5 centimeter doorsnede. Droog ze 

circa 5 minuten in een oven en steek je vinger in de mini-pavlova. Zet ze terug in 

de oven en laat een uur tot anderhalf uur volkomen bros worden. Laat ze afkoelen 

en bewaar in een goed afgesloten bak. Klop de slagroom tot yoghurtdikte. Spatel 

er voorzichtig de zure room en amandellikeur doorheen. 

 

Rooster het amandel schaafsel in een droge koekenpan op een laag vuur 

goudbruin. Schud de pan hierbij regelmatig om. Verwarm de bosbessenconfituur 

tot het lauw is. Verdeel vijf mini-pavlova’s over het bord. Schep in elk pavlova een 

theelepel bosbessenconfituur, leg er verse bosbessen op en lepel er iets 

amandelroom over. Verdeel het seizoenfruit met de resterende amandelroom en 

amandelschaafsel er tussendoor.  
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7.) 13-03-2017 Samengesteld door Rob Drissen 

Aantal personen: 8 

 

- Franse camembertsalade  

- Cappuccino van bier en grotchampignons  

- Boeuf bourguignon  

- Yoghurtpotje Oreo en framboos  
 

Franse camembertsalade 

Ingrediënten: 

Franse dressing: 
- 250 g spekblokjes 
- bieslook 
- 2 eetl. Franse mosterd 
- 40 ml witte wijnazijn 
- 2 eetl. honing 
- 120 ml olijfolie extra vierge 

Franse camembertsalade:  
- 400 g haricots verts 
- 8 stronken witlof 
- 2 bosjes radijs 
- 2 appels, Granny Smith 
- 500 g camembert 

 

Bereiding: 

Franse dressing:  

Verwarm een pan en bak de 

spekjes in circa 10 minuten 

krokant. Meng in een kom 

de Franse mosterd, witte 

wijnazijn, honing en een 

beetje zout en versgemalen 

peper. Schenk onder 

constant roeren de olijfolie 

extra vierge erbij. Snijd de 

bieslook fijn. Roer de 

bieslook en de spekjes door 

de dressing. 
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Franse camembertsalade: 

Breng een pan met water en een beetje zout aan de kook. Verwijder de uiteindes 

van de haricots verts. Kook de haricots verts in circa 4 minuten beetgaar. Giet de 

haricots verts af en spoel ze koud. Snijd de onderkant van de witlof en maak de 

bladeren los. Halveer de bladeren in de lengte. Verwijder het loof van de radijsjes 

en snijd de radijsjes in vieren. Verwijder het klokkenhuis uit de appels en snijd de 

appels in reepjes. Meng in een kom de haricots verts met de witlof, appel en de 

radijs en breng op smaak met een beetje zout en versgemalen peper. Meng de 

dressing door de salade. Snijd de camembert in dunne plakken. 

 

Presentatie: 

Verdeel de salade over de borden en leg wat plakken camembert op de salade. 
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Cappuccino van bier en grotchampignons 

Ingrediënten: 

Soep: 

- 700 g grotchampignons 

- 130 g boter 

- 4 flesjes dubbelbock 

- 1,5 l gevogelte bouillon 

- zout 

- cayennepeper 

- 9 dl room 

- peterselie 

 

Kaasstengels:  

- 2 vellen bladerdeeg 

- 200 g geraspte pizzakaas 

 

 

 

Bereiding: 

Soep: 

Maak de champignons schoon en stoof ze in de boter zonder te kleuren. Schep 

1/6 deel van de champignons uit de pan en houdt ze apart. Voeg aan de rest van 

de champignons de gevogeltebouillon en het bier toe. Laat het geheel inkoken tot 

de helft. Passeer de champignonbouillon door een zeef en voeg de room toe. Laat 

de soep nog een 10 minuten trekken en breng op smaak. 

 

Kaasstengels: 

Rol de bladerdeeg plat en snijd in repen. Strooi de pizzakaas en een beetje zout 

over het bladerdeeg. Bak in de oven op 180 graden voor 8 minuten. 

 

Presentatie: 

Verwarm de champignons. Verdeel de champignons en de gesneden peterselie 

over de koffiekopjes. Maak de soep schuimig met een staafmixer en giet de soep 

over de garnituur. Leg een takje peterselie op de soep. Serveer met een 

kaasstengel.  
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Boeuf bourguignon 

Ingrediënten: 

Boeuf bourguignon: 
- 200 g gerookt ontbijtspek, 
   in dobbelsteentjes 
- 75 ml zonnebloemolie 
- 40 g tomatenpuree (blik) 
- 1,5 kg rundvlees,  
   in stukjes gesneden 
- 50 g bloem 
- 2 tenen knoflook, geperst 
- 3 blaadjes laurier 
- 5 takjes tijm 
- 500 ml rode wijn 
- 600 ml runderbouillon 
- 1 rode ui, gesnipperd 
- 50 ml olijfolie 
- 500 g champignons 
- zout 
- peper 

Tomatenchutney:  
- 1 sjalot 
- 2 tenen knoflook 
- 40 g tomatenpuree (blik) 
- 500 g tomaat 
- 20 g boter 
- 150 ml sherry azijn 
- 25 g suiker 
- 0,5 theel. kruidnagelpoeder 
- 1 theel. paprikapoeder 
- 0,25 theel.  
   kardemompoeder 
- 0,25 theel. foelie 
- snuf zout 
 

Mousseline van knolselderij:  
- 1 kg knolselderij 
- 500 g aardappelen 
- 400 ml melk 
- water 
- 50 g boter, gesmolten 
- olijfolie 
- zout 
- peper 
 
Paddenstoelen chips: 
- paddenstoelen 
- zout 

 

Bereiding: 

Boeuf bourguignon: 

Bak de 

spekdobbelsteentjes 

uit in de 

zonnebloemolie in 

een pan, zeef het spek 

uit het vet en bewaar 

beiden. Bak de 

tomatenpuree even 

op in dezelfde pan 

(ontzuren) en zet 

apart. Bestuif het 

rundvlees met bloem, 

bestrooi met zout en peper en bak het aan in de spekvet- oliemix in dezelfde pan.  
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Voeg uitgebakken spek, knoflook laurier, tijm, tomatenpuree, rode wijn en 

bouillon toe. Breng de boeuf tegen de kook aan en laat het vlees 1,5 uur stoven. 

Snipper de ui en snij de champignons in zessen. Smoor de ui glazig in de olijfolie, 

voeg de champignons toe, bak rondom bruin en voeg toe aan het vlees. Laat de 

boeuf nog 15 minuten doorgaren. 

 

Tomatenchutney: 

Snipper de sjalot fijn, hak de knoflook fijn. Snij de tomaat in blokjes en houd deze 

apart. Fruit de sjalot en knoflook zachtjes aan in de boter, voeg tomatenpuree toe 

en bak nog even door. Voeg de tomaten toe en laat 20 minuten zachtjes garen. 

Meng de helft van de sherryazijn met suiker, kruidnagel, paprika, kardemom en 

foelie en laat indampen in een klein pannetje tot een siroop. Voeg de rest van de 

azijn toe en laat nogmaals indampen tot een siroop. Verwijder de foelie. Voeg de 

siroop toe aan de tomaten, laat indampen tot bijna droop, controleer de smaak en 

laat afkoelen. 

 

Mousseline van knolselderij: 

Schil en snij de knoldelderij en de aardappel in blokjes en kook ze gaar in melk 

aangevuld met water en wat zout, totdat alles net onder staat. Giet knolselderij en 

aardappelen af en bewaar het kookvocht. Pureer de gekookte groente door 

middel van een pureestamper. Meng met de gesmolten boter en eventueel wat 

van het kookvocht en breng op smaak met zout en peper. Voor de smeuïgheid kun 

je er nog wat olijfolie doorheen roeren. Houd warm. 

 

Paddenstoelen chips: 

Snijd de paddenstoelen in dunne plakjes en bestrooi deze met zout. Bak de 

paddenstoelen in 15 minuten in de oven op 160 graden krokant, laat drogen en 

afkoelen. 

 

Presentatie: 

Verdeel de boeuf Bourguignon over de (diepe)borden. Leg 2 kanelli’s van de 

mousseline erop. Leg er wat tomaten chutney naast. Decoreer de puree met wat 

paddenstoelen chips en garneer met wat gesneden peterselie. 
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Yoghurtpotje Oreo en framboos 

Ingrediënten: 

Yoghurtpotje Oreo: 

- 16 Oreo koekjes 

- 4 eetl. melk 

- 500 g yoghurt 

- 100 g suiker 

- 2 eetl. vanillearoma 

- 8 opgeloste velletjes gelatine 

- 300 ml room 

- 200 ml room voor de  

   kanelli’s ter garnering 

 

Frambozensaus:  

- 250 g frambozen 

- 100 g suiker 

- 100 g water 

 

Bereiding: 

Verbrijzel de Oreo’s en mix de kruimels met de melk. In een grote kom mix je de 

yoghurt, suiker, vanillearoma, opgeloste gelatine en stijf opgeklopte room door 

elkaar heen. Verdeel het mengsel in drie even grote porties. Voeg 100 ml 

frambozensaus aan één portie en 50 ml frambozensaus aan de tweede portie. 

Meng goed door elkaar. Schep het Oreo-mengsel met een lepel onderin elk 

weckpotje en druk dit aan. Schep hierop een laag van de witte yoghurtmix. Laat 

even in de koeling staan. Herhaal het proces met de lichtroze laag en tenslotte 

met de donkerroze laag. Plaats de potjes daarna 2 uur in de vriezer. 

 

Presentatie: 

Garneer het potje met een half Oreokoekje en enkele druppels frambozensaus. 

Plaats het potje op een mooi bord en garneer met slagroomkanelli’s en 

frambozensaus. 
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8.) 10-04-2017 Samengesteld door Frans Winkelmolen 

Aantal personen: 8 

 

- Limburgse aspergesoep met ham en ei  

- Zonnevis gepocheerd op citroengras met courgette en asperges  

- Gemarineerde gevulde varkenshaas met ratte-aardappelen en courgette  

- Sushi van flensjes met bergamot, banaan en ananas en bailey's karamel  
 

Limburgse aspergesoep met ham en ei 

Ingrediënten: 

- 600 g verse witte asperges,  

   geschild 

- 2 l groentebouillon 

- 400 g beenham 

- 6 hardgekookte eieren 

- 2 eetl. fijn gesneden peterselie 

- 2 dl slagroom 

- 1 theel. suiker 

- 60 g bloem 

- 60 g boter 

- zout 

- peper 

 

 

Bereiding: 

Snijd de geschilde asperges in stukjes van ongeveer 3 centimeter. Houd de kopjes 

van de asperges apart. Zet de bouillon op, voeg het theelepeltje suiker toe en 

kook de asperges (behalve de kopjes) in ongeveer 10 minuten bietgaar. Pureer de 

asperges met de staafmixer of in de keukenmachine, totdat er een mooie gladde 

aspergesoep ontstaat. 

 

Maak een roux van de boter en de bloem en giet er al roerende steeds een beetje 

van de gepureerde soep bij, plus de slagroom.  
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Kook de kopjes van de asperges een paar minuutjes in de aspergesoep die nu bijna 

klaar is mee, aan het eind. Kook de soep nu nog zo'n drie minuten en breng deze 

op smaak met wat peper en eventueel wat zout. 

 

Snijd de beenham in smalle reepjes. Pel de eieren en druk deze door een zeef. 

Verdeel de reepjes ham en de asperge kopjes over de soepkommen of borden. 

Schep de romige aspergesoep hierover uit en garneer de soep met de fijne 

eiersnippers en de peterselie. 
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Zonnevis gepocheerd op citroengras met courgette en asperges 

Ingrediënten: 

Courgette nicoise: 
- 2 theel. zwart sesamzaad 
- 4 dl water 
- 2 eetl. olijfolie 
- 500 g courgette 
- geraspte schil van 2 citroenen 
- 20 g boter 
- 2 eetl. fijngehakte verse dille 
- zout 
- versgemalen zwarte peper 

Citroengras-saus:  
- 6 eetl. vermouth (Noilly Prat) 
- 2 eetl. droge witte wijn 
- 2 eetl. gehakte sjalot 
- 30 g citroengras, gehakt 
- 2 dl geklopte slagroom 
- 1 dl olijfolie 
- citroensap 
- zout 
- versgemalen zwarte peper 
- 100 g koude boter 

Zonnevis:  
- 50 g citroengras  
   (lengte + 10 cm) 
- 16 asperges 
- 8 zonnevisfilets  
   (het vel verwijderd) 
- zout 
- versgemalen zwarte 
   peper 
- extra vergine olijfolie 

 

Bereiding: 

Courgette nicoise: 

Snijd de 

courgette in de 

lengte in vieren 

en dan in 

stukjes van 2-3 

cm. groot. Bak 

de stukjes 

courgette in de 

boter en 

olijfolie tot ze 

iets zachter 

zijn.  

Voeg het citroenrasp en de gehakte dille toe en breng op smaak met zout en 

versgemalen zwarte peper. Laat nog 4 tot 5 minuten bakken, voeg dan het 

sesamzaad toe en schep goed om. Voeg het water toe en laat doorgaren. Zet weg. 

Zeef de massa en houd het vocht voor de saus apart. 
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Citroengras-saus: 

Giet de vermouth en witte wijn in een pannetje en voeg de gehakte sjalot en 

citroengras toe. Breng aan de kook, draai het vuur lager zodat alles suddert en laat 

het mengsel tot een kwart van de 

oorspronkelijke hoeveelheid reduceren. Klop er de slagroom en olijfolie door. 

Voeg het nat van de courgette-nicoise toe. Breng op smaak met citroensap, zout 

en versgemalen zwarte peper. Monteer met koude klontjes boter en passeer het 

mengsel door een fijne zeef. Houd tot verder gebruik warm. Indien de saus dreigt 

te schiften met de staafmixer een scheut koude room toevoegen. 

 

Zonnevis: 

Giet een bodempje water in een anti-aanbak pan en voeg het citroengras toe. 

Breng de zonnevisfilets op smaak met zout en versgemalen zwarte peper. Leg ze 

op het citroengras en doe de deksel op de pan. Kook de zonnevis een paar 

minuten per kant op laag vuur. Houd tot verder gebruik warm. Schil de asperges 

en kook ze in water beetgaar met zout, een klontje boter en een snufje suiker. 

 

Presentatie: 

Verdeel de courgette nicoise over 8 borden. Leg de zonnevisfilets op de courgette 

en sprenkel wat citroensap over de vis. Schik de twee asperges er langs. Schep de 

saus over de zonnevisfilets. Overgiet met een paar druppels extra vergine olijfolie 

en dien op. 
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Gemarineerde gevulde varkenshaas met ratte-aardappelen en courgette 

Ingrediënten: 

Gevulde varkenshaas: 
- 4 varkenshaasjes  
   (dikke stuk) van 250 g 
- 2 bosjes dragon 
- zeste van 4 citroenen 
- 4 eetl. droge amandelen  
   fijngemalen 
 
Marinade: 
- sap van 4 citroenen 
- zeezout 
- tabasco 
- 2 fijngehakte teentjes knoflook 

Saus:  
- suiker 
- water 
- calvados 
- sap van 2 citroen 
- 4 dl. jus de veau 
- koude boter 
- gehakte dragon 
 
 

Garnituur:  
- 8 grote ratte-aardappelen 
- zeezout 
- 8 takjes rozemarijn 
- olijfolie 
- 2 kleine courgettes 
- verse tijmblaadjes 
- olijfolie 
- knoflookteentje fijngehakt 
- peper 
- zout 

 

Bereiding: 

Gevulde varkenshaas: 

Maak met behulp 

van een 

aanzetstaal een 

gat in de lengte 

door de 

varkenshaas. Vul 

dit met de gehakte 

dragon, 

citroenzeste en tot 

poeder gemalen 

amandelen. 

 

Marinade: 

Vermeng knoflook met citroensap, zout en tabasco. Laat het vlees in deze 

marinade ca. 30 minuten of langer marineren. Maak het vlees droog en bak het 

dan in boter cuisson (de gewenste gaarheid).  



Pagina 52 van 54 
 

Saus: 

Maak een caramel van suiker (met een scheutje water). Flambeer met de 

calvados. Blus af met het citroensap. Voeg de jus de veau toe en reduceer tot 

sausdikte. Zeef de saus, monteer met koude boter en breng op smaak met zout, 

peper en gehakte dragonblaadjes. 

 

Garnituur: 

Was de aardappelen en snijd ze in grove stukken. Doe ze in een ovenschaal, strooi 

er grof zeezout en enkele takjes rozemarijn over en besprenkel rijkelijk met 

olijfolie. Zet de schaal in een oven van 180 graden tot de aardappelen goudbruin 

en gaar zijn (ca. 1 uur). Snijd de courgette in plakjes en bak ze in olijfolie met 

tijmblaadjes en knoflook beetgaar. Breng op smaak met peper en zout. 

 

Presentatie: 

Snijd het vlees in niet te dunne plakken en dresseer in het midden van het bord. 

Schep er de aardappelen en courgetteplakjes omheen en nappeer het vlees met 

de saus. Steek de rozemarijntakjes er als garnering bij. 
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Sushi van flensjes met bergamot, banaan en ananas en bailey's karamel 

Ingrediënten: 

Garnering: 
- 2 bananen 
- 0,5 ananas 
- abrikozenjam 
 
Flensjes: 
- 5 dl melk 
- 6 eieren 
- 50 gr fijne kristalsuiker 
- 250 g bloem 
- zout 

Bergamotcrème:  
- 6 blaatjes gelatine 
- 2,5 dl slagroom 
- 2,5 dl melk 
- 200 g fijne kristalsuiker 
- 230 g gepasteuriseerde  
   eidooiers 
- 2 theel. bergamot-essence 
- 5 dl lobbig geslagen slagroom 

Bailey's karamel: 
- 50 g fijne kristalsuiker 
- 1 d Bailey's 
- 20 g boter 
- 0,5 dl slagroom 
 
Amandelgalettes:  
- 60 g geschaafde amandelen 
- 100 g kristalsuiker 
- 80 g glucosestroop 
- arachideolie 

 

Bereiding: 

Amandelgalettes: 

(10 pers.) Bruneer de 

amandelen in een droge 

tefalpan. Kook de 

kristalsuiker en 

glucosestroop op matig 

vuur lichtbruin. Roer er 

van het vuur af de nog 

warme amandelen door. 

Bestrijk 2 vellen vetvrij 

papier met arachideolie. 

Leg 1 vel op een warme 

bakplaat, giet er de 

warme noga op en bedek het met het andere vel. Rol de noga met een deegroller 

dun uit. Steek meteen daarna 10 repen uit de nog warme noga (2 x 15 cm).  

 

Flensjes: 

Roer de melk, eieren en suiker door elkaar en roer er de gezeefde bloem met een 

snufje zout door tot het een glad beslag is. Meng de gesmolten boter door het 

beslag en zet het een half uur koel weg. Bak van het beslag 4 dunne flensjes en 

bak ze aan beide kanten goudgeel. Laat ze afkoelen.  
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Bergamotcrème: 

Week de gelatine in koud water. Verwarm de room met de melk, suiker en 

eidooiers tot 85 graden, zodat ze licht bindt. Roer de uitgeknepen gelatine erdoor 

en laat de massa afkoelen tot ze lobbig is. Voeg de bergamot-essence toe en 

spatel de geklopte room erdoor. Laat de crème circa 1 uur in de koeling opstijven. 

Leg elk flensje op plasticfolie, spuit er een streep bergamotcrème op en rol strak 

op tot een rolletje van max. 2 cm doorsnee. Vries de rolletjes kort aan zodat ze 

snijdbaar zijn. 

 

Bailey's karamel: 

Karamelliseer de suiker en blus af met de Bailey's. Roer de boter en de room 

erdoor en laat tot sausdikte inkoken.  

 

Garnering: 

Snijd de banaan in plakjes en de ananas in blokjes. Verwarm de confiture, voeg 

water toe naar gelang de dikte van de confiture en wrijf door een zeef. 

 

Presentatie: 

Snijd kleine torentjes van de rolletjes (5 cm. hoogte) en verdeel ze diagonaal op 

vier borden (3 pp.). Dresseer de krokante amandelgalette er in de lengte 

overheen. Leg op elk torentje een plakje banaan met daarop wat ananasblokjes. 

Glaceer met gesmolten en gezeefde abrikozenjam. Druppel de Bailey's karamel er 

omheen. 


