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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.) 15-09-2008 Samengesteld door Richard Hovens
Aantal personen: 8
- Zalmtartaar met kruidensla
- Soep van geroosterde knoflook en amandelen
- Varkenshaas in fillodeeg
- Chocoladetaart met bosvruchten

Zalmtartaar met kruidensla
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 400 g gerookte zalmfilet
- 2 limoenen
- 4 eetlepels creme fraiche
- zout
- peper
- 10 eetlepels olijfolie (extra vierge)
- 2 theelepel vloeibare honing
- 8 takjes selderij
- 2 zakjes verse dille (a 15 g)
- 2 zakjes verse kervel (a 15 g)

Bereiding:
Zalmfilet kleinsnijden. Limoen uitpersen. In een kommetje 1 eetlepel limoensap en crème fraîche
mengen. Zalm erdoor scheppen. Op smaak brengen met zout en peper. In een kommetje olie, 2
eetlepels limoensap en honing tot dressing kloppen. Op smaak brengen met zout en peper. Grove
steeltjes van selderij en dille verwijderen. Selderij, dille en kervel in grove stukken scheuren en door
dressing scheppen. Vier (espresso)kopjes afspoelen met water en zalm erin scheppen. Vier bordjes
op kopjes leggen, samen keren en zalmtartaar op bordjes laten glijden. Kruidensla op zalmtartaar
leggen. Serveren met brood.
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Soep van geroosterde knoflook en amandelen
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 5 grote bollen verse knoflook (teentjes losgemaakt maar niet gepeld)
- extra virgine olijfolie
- 2 middelgrote witte uien gepeld en gesnipperd
- 450 ml slagroom
- 1,5 l kippenbouillon
- 3 eetl sherry
- 300 gr gepelde amandelen licht geroosterd in de oven
- zeezout envers gemalen zwarte peper
- 5 sinaasappelen vruchtvlees in partjes
- handje verse korianderblaadjes
- handje verse muntblaadjes
Bereiding:
Rooster de knoflook in een op 180 graden voorverwarmde oven ongeveer 0,5 uur tot de teentjes
zacht aanvoelen. Fruit intussen in een grote koekenpan 4 el olijfolie de witte ui op laag vuur
ongeveer 10 minuten tot het glazig is. Roer de room en de bouillon erdoor en laat 10 minuten
zachtjes doorkoken. Neem de knoflook uit de pan en laat de teentjes enigszins afkoelen en druk er
dan alle zachte pulp uit. Roer dit door de soep en gooi de schillen weg. Voeg de sherry toe en laat de
soep 5 minuten zachtjes doorkoken.
Rooster de amandelen en hak ze daarna fijn.
Breng de soep op smaak met zout en peper serveer op soepbord leg er de partjes sinaasappel op
voeg de gescheurde koriander en munt toe maak af met de gehakte amandelen en bedruppel dit
alles met een beetje olijfolie.

Pagina 6 van 46

Varkenshaas in fillodeeg
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
Varkenshaas:
- 8 varkenshaasjes, op
kamertemperatuur
- 50 g boter
- 130 g pijnboompitten
- 60 g verse spinazie
- 1 zakje verse basilicum (a 15 g)
- 4 eetlepels olijfolie + 50 ml
- 2 theelepel zeezout
- 16 vellen fillodeeg, ontdooid
Vlaamse Friet:
- 1.5 kg bintjes

Saus:
- 10 bospeentjes, in stukjes
- 100 ml slagroom
- 1 eetlepel citroensap
- 75 ml olijfolie
- zout
- peper

Lauwwarme spinaziesalade:
- 900 g spinazie
- 4 tenen gesneden knoflook
- 6 el olie
- zout
- versgemalen peper
- 4 el gedroogde tomaatjes (pot)

Bereiding:
Varkenshaas:
Dep het vlees droog met keukenpapier. Verhit de boter in een braad- of koekenpan. Bak de
varkenshaasjes rondom bruin. Laat ze even afkoelen en bestrooi met zout en peper naar smaak. Snijd
het vlees over de lengte tweederde in. Stamp of maal de pijnboompitten met een handje spinazie,
het basilicum en 4 el olijfolie tot een grove pasta. Breng op smaak met zeezout en (versgemalen)
peper en smeer in het vlees. Verwarm de oven voor op 200 graden. Leg 2 vellen fillodeeg
overlappend op elkaar. Leg het varkenshaasje erop, vouw de zijkanten naar binnen en rol het deeg
eromheen (als een loempia). Bestrijk het fillodeeg met wat bakvet van de varkenshaasjes en bak ze in
de oven op de ingevette bakplaat in 20-25 min. gaar en knapperig.
Saus:
Kook de peentjes in de room met wat water 10-15 min. Giet af en maal ze met het citroensap,
olijfolie, zout en peper tot een romige saus.
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Vlaamse Friet:
Schil de aardappels, snijd ze in rechte stukken en maak er vervolgens mooie staafjes van (probeer
i.v.m. opmaken van bord er even grote stukken van te maken). Was de aardappelstaafjes en dep ze
droog. Verhit frituur tot 175 graden en bak de frieten eerste keer in 3 minuten. Laat ze afkoelen en
voor uitserveren van het hoofdgerecht nogmaals bakken in frituur 180 graden tot ze goudbruin zijn.
Lauwwarme spinaziesalade:
Dompel de spinazie even in kokend water en laat uitlekken. Fruit de tenen gesneden knoflook in de
olie. Verwarm de spinazie kort mee. Breng op smaak met zout en versgemalen peper. Serveer met 4
el gedroogde tomaatjes.
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Chocoladetaart met bosvruchten
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
- 200 g bittere chocola
- 100 g walnoten
- 150 g zachte boter
- 4 eieren
- 100 g suiker
- 50 g bloem
- 1 zakje vanillesuiker
- cacaopoeder om de taart
mee te bestuiven
- poedersuiker
- bekertje room 250 ml
- geraspte schil van een limoen
- verse bosvruchten
(of uit de diepvries)
- paar takjes verse munt
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 150 graden. Als je een hete lucht oven hebt, zet je deze 10 minuten
voordat je de taart in de oven wilt doen, aan op 130 graden. Vet de springvorm in (een siliconenvorm
hoef je niet in te vetten).
Maak met behulp van een vijzel de walnoten klein. Je kan dit ook doen met behulp van een schone
theedoek en een aanrechtblad. Doe de walnoten dan in de theedoek en druk deze fijn op het
aanrechtblad.
In een pannetje met heet water laat je de chocola (in stukken) in een vuurvast schaaltje of kommetje
smelten (au bain marie). Zorg ervoor dat de chocola niet gaat borrelen. Roer de vloeibaar geworden
chocola af en toe goed door, zodat alle stukken smelten. Haal het kommetje uit het hete water en
laat vervolgens de chocola wat afkoelen.
Splits de 4 eieren en bewaar de dooiers en het eiwit in 2 aparte kommen. Zorg ervoor dat je het eiwit
zoveel mogelijk van het eigeel scheidt. Klop met behulp van een mixer het eiwit stijf.
Vervolgens meng je in een beslagkom 125 g boter, de suiker en het zakje vanillesuiker. Voeg één voor
één de eierdooiers toe en blijf mixen tot het een glad geheel is. Vervolgens meng je scheutje voor
scheutje met de hand de gesmolten chocola door het beslag en roer je de walnoten erdoor.
Giet het eiwit vervolgens bovenop je beslagmengsel en zeef de bloem eroverheen. Meng alles door
elkaar met behulp van de mixer.
Giet de beslagmassa in de springvorm. Als je een siliconenvorm gebruikt, zet deze vorm dan al buiten
de oven op het rooster. De vorm is namelijk niet stevig en met beslag erin kun je hem bijna niet meer
verplaatsen zonder te knoeien.
Bak de taart 50 minuten in het midden van de oven. Je kan checken of de taart gaar is door er een
satéprikker in te prikken (in het midden). Als deze er droog uitkomt, is de taart gaar. Zo niet, laat de
taart dan nog even in de oven staan.
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Als de taart in de oven staat, pureer je de bosvruchten met behulp van een keukenmachine /
pureerstaaf. Het mengsel mag best een beetje zuur zijn als goeie tegenhanger voor de zoete taart.
Ook klop je de slagroom stijf (volg hierbij de bereidingswijze op het bekertje) en voeg je naar smaak
de limoenrasp toe.
Als de taart gaar is, laat je hem nog een kwartiertje buiten de oven staan. Vervolgens kan hij uit de
taartvorm gehaald worden. Bestuif de taart met de poedersuiker en cacaopoeder.
Zorg bij het opmaken ervoor dat de taartpunten niet te groot zijn.Voeg een toefje room en een paar
lepels bosvruchtenmousse toe en maak het geheel af met een takje verse munt.
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2.) 20-10-2008 Samengesteld door Dave Vercoulen
Aantal personen: 8
- Gevulde portabella's op groentepuree
- Fruitige kerriesoep
- Zeeduivel met spek omwikkeld in knolselderijsaus
- Boterappels uit de oven met vanille-ijs

Gevulde portabella's op groentepuree
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 8 portabella's
- 600 g rundergehakt
- 4 sjalotjes
- 100 g ontbijtspek
- 2 eetl. gehakte peterselie
- 2 teentjes knoflook
- peper
- zout
- 2 eetl. tomatenpuree
- 100 g boter
- 400 g broccoli
- 4 aardappels
- 2 vleestomaten
- 4 eetl. paneermeel
- 6 eetl. geraspte belegen kaas
Bereiding:
Borstel de champignons. Draai de stelen uit de paddestoelhoeden. Hak de stelen fijn en voeg ze bij
het gehakt. Verwarm de oven voor op 180 graden. Pel de sjalotjes en snipper ze. Hak het ontbijtspek
fijn. Meng de sjalotjes, de peterselie, geperste knoflook, peper, zout en tomatenpuree door het
gehakt. Bak het gehakt in de helft van de boter in 10 minuten rul. Verdeel de broccoli in roosjes, schil
de aardappels en snijd deze in blokjes. Kook de broccoli en de aardappels samen 12 minuten. Kruis
de tomaat in, leg deze enkele tellen in kokend water, pel ze, verwijder de pitjes en snijd het
vruchtvlees in kleine blokjes. Meng het paneermeel en de helft van de kaas door het gehakt.
Vul de champignonhoeden met het gehaktmengsel. Vet een ovenschaal in met de rest van de boter.
Zet de champignons in de schaal en zet deze 10-15 minuten in het midden van de warme oven.
Pureer intussen de broccoli en aardappel met de rest van de kaas en peper en zout. Presenteer de
gevulde paddestoelen op een bedje groentepuree en strooi de tomatenblokjes eromheen.
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Fruitige kerriesoep
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
- 1,5 dl rode port
- 1 dl Noilly Prat
- 1,5 dl witte wijn
- 5 sjalotten
- 1 prei
- 1 appel (granny)
- boter
- 1 eetlepel kerrie (afgestreken)
- 1 à 2 kipbouillonblokken
- 2 potten gevogeltefond
- 4 eetlepels kokosmelk
- 1 banaan
- 1 blikje ananas (klein blikje
van 4 schijven)
- 3 stengels citroengras
- tabasco
- 1 dl room
- 3 takjes koriander
- 2 afbakstokbroodjes
- 8 satéprikkers
Bereiding:
Port, Noilly Prat en witte wijn tot de helft inkoken. Sjalotten, prei en appel klein snijden en samen
met de kerrie in boter aanfruiten en blussen met het ingekookte vocht van port, Noilly Prat en witte
wijn. Vervolgens de gevogeltefond toevoegen. Drie schijven ananas en banaan klein snijden en
samen met de kokosmelk en citroengras aan de soep toevoegen. Laat dit op laag vuur ongeveer 45
minuten zacht trekken.
Bak het stokbrood af. Snij het stokbrood in dunne schijfjes (1 cm) en rooster het mooi goudgeel.
Spies 2 of 3 stokbroodjes aan de satéprikkers. De prikker moet door de korst van de stokbroodjes
heen gestoken worden, zodat de goudgele kant naar boven wijst.
Citroengras eruit halen en met staafmixer pureren en vervolgens passeren. Op smaak brengen met
peper, zout en tabasco naar smaak. Eventueel een bouillontablet toevoegen
Uitserveren:
De vierde schijf ananas in kleine blokjes snijden, licht aanbakken en in de kopjes doen alvorens er de
soep in te schenken. Serveer met halfgeslagen room en blaadjes koriander. Leg de satéprikker met
de stokbroodjes op de rand van het bord.
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Zeeduivel met spek omwikkeld in knolselderijsaus
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Zeeduivel:
- 1,5 kg zeeduivelfilet (16 mootjes)
- 16 plakjes mager gerookt spek
- 100 gram boter
Knolselderijsaus:
- 320 gram knolselderij
- 2 stuks sjalotjes
- 0,8 dl witte wijn
- 0,3 dl Noilly Prat
- 3,5 dl visfond
- 2,5 dl slagroom
- 40 gram boter
- zout
Knolselderijmousse:
- 400 gram knolselderij
- 80 gram boter
- 4 eetlepels crème fraîche
- zout

Garnituur:
- 800 gram spinazie (grove)
- 250 gram doperwten
- 24 bospeentjes
- 100 gram boter
- suiker
- zout

Extra:
- bindgaren of prikkers
- schaar
- spuitzak met grove
kartelmond
- neteldoek

Bereiding:
Zeeduivel:
Snij de zeeduivelfilet in 16 mootjes( 2 p.p.), omwikkel ze met een plakje spek en bind dit vast met een
dunne katoenen draad of zet vast met een prikker.
Was de spinazie, verwijder de stelen en eventueel andere ongerechtigheden. Tourneer de worteltjes
en laat aan het einde een toefje groen zitten (Tourneren is het in gelijkvormige stukken snijden van
groenten voor een fraaier effect en om het gelijktijdig gaar worden te bevorderen).
Knolselderijsaus:
Zweet de klein gesneden selderij met de gehakte sjalotjes even aan en blus dit af met de witte wijn
en de Noilly Prat. Laat dit inkoken tot de helft. Voeg nu de visfond hier aan toe en laat dit weer tot de
helft inkoken. Giet nu de room erbij, kook dit alles tezamen in, tot de room licht gaat binden. Klop er
de koude boter door, breng de saus op smaak en passeer ze door een fijne zeef.
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Knolselderijmousse:
Kook de selderij voor de mousse gaar in water met zout. Doe hem in een doek (neteldoek) en pers er
zoveel mogelijk vocht uit. Draai er in de keukenmachine, samen met de boter en de crème fraîche,
een fijne puree van. Breng op smaak met wat zout. Blancheer de spinazie in water en zout en stoof
hem daarna in wat boter gaar. Blancheer eveneens de doperwtjes en de worteltjes en schep beiden
met wat boter en suiker om. Verhit 125 gram boter in een koekenpan en braad hierin de
zeeduivelmootjes aan weerszijde mooi bruin en gaar.
Uitserveren:
Giet wat van de selderijsaus op de voorverwarmde borden. Leg hierop de spinazie met daarop de
zeeduivelmootjes en dresseer er de worteltjes en de doperwtjes bij. Spuit met een spuitzak (met
grove kartelmond) een mooie rozet selderijmousse ernaast en serveer uit.
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Boterappels uit de oven met vanille-ijs
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Vanille-ijs:
- 6 eidooiers
- 210 gram witte basterdsuiker
- 0,5 liter melk
- 4 dl. slagroom
- 1 vanillestokje
Boterappels:
- 8 stevige appels, schoongeboend
- 150 g boter op kamertemperatuur
- 150 g lichtbruine basterdsuiker
- 250 ml vers geperst sinaasappelsap
- 1 citroen
- 8 eetl. kookroom of koffieroom
- 4 eetl. geroosterde amandelschaafsel
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.
Boterappels:
Verwarm de oven voor op 180°C. Steek het klokhuis uit de appels en snijd een groefje horizontaal
over de hele appels zodat de schil niet uit elkaar ploft. Vermeng de boter met de suiker. Zet de
appels in een kleine ovenschaal en vul ze met de suikerboter. Giet het sinaasappel- en citroensap er
omheen en bak ze in circa 40 minuten gaar.
Zet de appels op borden (uit het centrum) en giet de saus uit de schaal in een pannetje. Voeg de
room toe en kook het geheel nog een paar minuten in tot een kleverige saus. Giet de saus over de
appels en garneer met amandelschaafsel. Doe het vanille-ijs in kleine kommetjes en zet deze erbij op
de borden. Doe er nog een beetje amandelschaafsel op.
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3.) 17-11-2008 Samengesteld door Wim Hovens
Aantal personen: 8
- Bieslookflensjes met spinazie en ei
- Glaasje gele paprikasoep, Ganda hamrolletje met ricotta en tompouce met peperige leverworst
en sesam
- Kalfsoester en lever met mosterdfruit op kruidensalade
- Gegratineerde peren

Bieslookflensjes met spinazie en ei
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
- 300 gr gezeefde bloem
- 4 eieren
- 800 ml melk
- 6 eetl. gehakte bieslook
- 50 gr boter
- 4 eetl. olijfolie
- 4 teentjes geperste knoflook
- 1200 gr verse spinazie
- 200 gr roomkaas
- 8 hardgekookte eieren
- zout
- versgemalen peper

Bereiding:
Klop van de bloem, eieren, melk, mespuntje zout, en bieslook een glad beslag. Bak in een kleine
koekenpan 16 flensjes en houd ze warm. Verhit de olie in een wok, voeg knoflook toe en roerbak de
spinazie tot deze geslonken is. Roer de roomkaas in gedeelten erdoor en laat deze smelten. Voeg
zout en peper naar smaak toe. Verdeel de spinazie over de flensjes, rol ze op en leg ze op warme
borden. Leg op ieder flensje een half ei, garneer met bieslook en steek dit eventueel vast met een
cocktailprikker.
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Glaasje gele paprikasoep, Ganda hamrolletje met ricotta en tompouce met
peperige leverworst en sesam
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 200 g iets dikker gesneden Ganda Ham
- 200 g Saksische leverworst
- 2 grote gele paprika's
- 2 el olijfolie
- 500 ml kippenbouillon
- 2 el crème fraîche
- rasp en sap van 1 citroen
- 100 g ricotta
- 16 blaadjes basilicum
- 8 velletjes ontdooid bladerdeeg
- 1 losgeklopt ei
- 2 el sesamzaad
- zout
- versgemalen peper
Bereiding:
Paprikasoep:
Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd de paprika doormidden en verwijder de zaadlijsten. Leg
ze met het snijvlak op een ovenrekje en besmeer de bovenkanten met olie. Bak ze in circa 20
minuten zacht in de oven. Laat ze afkoelen en trek de velletjes eraf. Snijd de paprika's in stukjes en
pureer ze met de bouillon helemaal fijn. Zeef de soep boven een pannetje en laat aan de kook
komen. Voeg de crème fraîche toe en breng de soep verder op smaak met zout en peper en een paar
druppels citroensap.
Hamrolletjes:
Vermeng de ricotta met de citroenrasp en een theelepel sap en breng op smaak met zout en peper.
Vouw vier mooie plakken Ganda Ham in de lengte dubbel en verdeel de ricotta erover. Leg er twee
blaadjes basilicum op en rol de ham losjes op. Steek er eventueel een prikker in.
Tompouce:
Verwarm de oven voor op 200 graden. Steek vier kleine rondjes uit de bladerdeegvellen en leg ze op
bakpapier. Bestrijk ze met een beetje losgeklopt ei en bestrooi ze met sesam. Bak ze in circa 15
minuten goudgeel en gaar. Laat ze afkoelen op een rekje. Vermeng de leverworst met een theelepel
grof gemalen peper. Snijd de bladerdeegrondjes met een scherp mes door en schep met twee
lepeltjes een beetje leverworst tussen de laagjes. Combineer de drie kleine gerechtjes op een bordje.
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Kalfsoester en lever met mosterdfruit op kruidensalade
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
Aardappelgratin:
- 1200 g vastkokende aardappelen
- 375 g uien
- 3 el olijfolie
- 1 klont boter
- 1,5 teentje knoflook
- 75 g geraspte kaas
- 200 ml crème fraîche
- 1,5 ei
- zout
- versgemalen peper
Vlees, mosterdfruit en kruidensalade:
- 8 kalfsoesters van circa 125 g p.st.
- 300 g kalfslever, in dobbelsteentjes
- 2 el olijfolie
- 2 gesnipperde sjalotten
- 50 g gedroogde pruimen zonder pit
- 50 g gedroogde appeltjes
- 2 dl witte wijn
- 2 el honing
- 2 el grove mosterd
- 2 el bloem
- 4 el boter
- 200 g gemengde kruiden zoals basilicum, platte peterselie, kervel, bieslook, alleen de blaadjes
- 4 el olijfolie
- zout
- versgemalen peper
Bereiding:
Aardappelgratin:
Kook de aardappels in ruim water met zout net gaar en laat ze afkoelen. Pel de schil er voorzichtig
van af en snijd de aardappels in plakken van een 0,5 centimeter. Schil en snijd de uien in dunne
ringen. Verwarm een eetlepel olie in een koekenpan en bak de uien glazig, bestrooi ze met wat zout
en peper en laat staan tot verder gebruik.
Verwarm de oven voor op 180 graden. Smeer een ovenschaal in met de boter en wrijf er een
doorgesneden knoflook teentje overheen. Leg de helft van de aardappelschijven in de schaal,
bestrooi met zout en peper en verdeel hierop de helft van de uitingen. Vervolg met de rest van de
aardappel en ui. Bestrooi met de geraspte kaas.
Klop de crème fraîche los met het ei, zout en peper en giet dit mengsel over de aardappelschotel. Bak
de aardappel schotel in de oven in circa 20 minuten gaar en bruin.
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Vlees, mosterdfruit en kruidensalade:
Verwarm de olie en fruit het gesnipperde sjalotje op zacht vuur lichtbruin. Snijd al het gedroogde
fruit in reepjes en doe ze in de pan bij het sjalotje. Voeg de wijn en honing toe en laat op laag vuur
circa 10 minuten zachtjes koken. Schep het fruit over in een schone pot, dek af met plastic folie en
laat het buiten de koelkast afkoelen. Zodra het is afgekoeld, in de koelkast bewaren. Neem het vlees
een half uur voor tijd uit de koelkast en bestrooi het met zout en peper. Schud de leverblokjes om
met een beetje zout en bloem. Verwarm de boter in de koekenpan en bak de oesters om en om in
circa 3 minuten per kant rosé. Voeg na 2 minuten de blokjes lever toe en bak nog een minuut op
hoog vuur mee. Vermeng ondertussen de kruiden met wat olijfolie, peper en zout en leg ze in bergjes
op borden. Snijd de kalfsoester schuin in dikke plakken en rangschik de plakken met de leverblokjes
op de kruiden. Serveer met een lepeltje mosterdfruit.
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Gegratineerde peren
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
- 8 middelgrote handperen
- 2 citroen
- 600 ml rode wijn
- 400 ml sinaasappelsap
- 1 theel. kaneelpoeder
- 1 theel. gemberpoeder (djahé)
- 6 eiwitten
- zout

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180 graden als u geen magnetron gebruikt. Schil de peren. Boor eventueel
vanaf de onderkant met een appelboor het klokhuis eruit. Pers de citroen. Besprenkel de peren met
het citroensap. Giet de wijn en sinaasappelsap in een diepe magnetronschaal of ovenschaal. Voeg
kaneel- en gemberpoeder toe en verwarm het mengsel 3 minuten afgedekt op 800 Watt of kort in
een pannetje.
Zet de peren naast elkaar in de warme saus, dek ze af en verwarm nu 8-10 minuten op 400 Watt
(halve stand) in de magnetron of 35 minuten op 180 graden in de oven. Klop de eiwitten met een
snufje zout stijf. Zet de peren in een ovenvaste coupe of op een bordje. Schep er een toef eiwit op en
zet het gerecht even onder een hete grill totdat het eiwit licht kleurt.
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4.) 15-12-2008 Samengesteld door Dimitri Peeters
Aantal personen: 8
- Pittige erwtensoep met spekreepjes
- Warme salade met biefstuk en gedroogde tomaten
- Hazenrugfilet met gepofte knoflook en sinaasappelwijnsaus
- Oranje - bovenwafel met ijs en aardbeien

Pittige erwtensoep met spekreepjes
Aantal sterren: 5
Ingrediënten:
- 700 g spliterwten
- 2 kruimige kokende aardappelen
- 4 rode paprika’s
- 1000 g prei
- 1 rode peper
- 500 g magere spekreepjes
- 4 teentjes knoflook
- 4 eetl. zonnebloemolie

Bereiding:
In ruime pan spliterwten met 3 1/2 liter water, zout en peper aan de kook brengen. Ca. 45 min.
zachtjes laten koken en afschuimen. Aardappelen schillen en in blokjes snijden. Paprika's en prei
schoonmaken en in reepjes snijden. Pepers schoonmaken, zaadjes verwijderen en in dunne reepjes
snijden. Aardappelen aan erwten toevoegen en nog eens 30 min. laten koken. In droge koekenpan
spekreepjes bruinbakken en uit pan nemen. In koekenpan olie verhitten. Paprika's, prei en peper
toevoegen. Knoflook erboven uitpersen en ca. 4 min. roerbakken. Spekjes met groenten aan soep
toevoegen en doorroeren. Soep over vier borden verdelen en naar smaak met peper garneren.
Lekker met roggebrood.
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Warme salade met biefstuk en gedroogde tomaten
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 8 el mayonaise
- 400 g gemengde salade
- 8 biefstukjes (a 125 g)
- 8 el balsalmico-azijn
- 400 g champignons
- 2 tl franse mosterd
- 2 tl zwarte peper
(grofgemalen)
- 8 el tomatensap
- 16 gedroogde tomaten
(op olie + wat van de olie)
- ciabattabrood

Bereiding:
Wrijf (masseer) de biefstukken in met een lepeltje van de tomatenolie en de peper. Snijd de
gedroogde tomaten in reepjes. Maak de champignons schoon en snijd ze in vieren. Roer een dressing
van de azijn, de mosterd, de mayonaise, het tomatensap en de tomatenolie.
Verwarm een koekenpan met anti-aanbaklaag, draai het vuur iets lager en bak de biefstuk (zonder
toevoeging van extra vet) aan beide kanten bruin en rosé van binnen (ca. 2 minuten aan elke kant,
afhankelijk van de dikte van de biefstuk). Beweeg het vlees tijdens het bakken langzaam over de
bodem van de pan. Neem het vlees uit de pan en laat het even rusten. Bak de champignons al
omscheppende 3 minuten in de droge koekenpan, op een hoog vuur
Verdeel de sla, de warme champignons, de reepjes gedroogde tomaat, ciabattabrood en de sla over
8 borden. Snijd de biefstukken in dunne plakjes en leg ze op de salade.
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Hazenrugfilet met gepofte knoflook en sinaasappelwijnsaus
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Hazenrugfilet:
- 1 liter rode wijn
- 500 ml (vers) sinaasappelsap
- 1 pot wildfond (a 380 ml)
- 26 teentjes knoflook (ongepeld)
- 1 theelepel gedroogde tijm
- 6 el olijfolie
- 2 el grof zeezout
- 8 hazenrugfilets
- 4 el boter
- 250 gram haricots verts (extra)
- Aardappelpatatjes (extra)

Kerriespruitjes:
- 1000 g spruitjes ( schoongemaakt)
- 4 el olie
- 2 grote uien (fijngesneden)
- 300 g katenspek (in reepjes)
- 2 dunne preien (gewassen en in ringetjes)
- 500 g champignons (in plakjes)
- 6 tenen knoflook (geperst)
- 2 el kerriepoeder
- 2 theelepels grove mosterd
- 2 theelepels sambal
- 8 takjes verse tijm (zakje a 30 gram)
- 100 ml slagroom

Stoemp met prei en hesp:
- 2 kg aardappels
- 100 g boter
- 1200 g prei (in ringen)
- 4 theelepels kerriepoeder
- 300 ml melk
- 200 g hamreepjes (duobakje a 200 g)
- nootmuskaat

Bereiding:
Hazenrugfilet:
Oven voorverwarmen op 175 graden. In pan de wijn met sinaasappelsap, fond, 2 teentjes knoflook
(gepeld) en tijm aan de kook brengen. Saus in 30 min. op matig vuur tot eenderde laten inkoken.
Intussen in ovenschaal ongepelde knoflook mengen met 4 el olie en zeezout. Knoflook 30 min. in
oven poffen. Vlees op kamertemperatuur laten komen.
Knoflook en tijm uit saus nemen. Hazenrugfilets bestrooien met peper, dunne punten terugvouwen
en vaststeken met cocktailprikkers. In pan boter met rest van olie verhitten en vlees op hoog vuur in
2 min. bruinbakken. Vlees op folie leggen en bestrooien met zout. Folie dichtvouwen en vlees nog 5
min. in oven tot rosé laten doorgaren. Saus door bakvet roeren en op smaak brengen met zout en
peper. Vleesfilets uit folie nemen en schuin in plakken snijden. Vlees op 8 warme borden leggen.
Gepofte knoflook ernaast leggen, saus over vlees scheppen of apart erbij serveren.
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Kerriespruitjes:
Kook de spruitjes 10 minuten voor. Verhit de olie in een koekenpan en bak hierin de ui en het spek
goudbruin. Voeg de prei, de champignons en de knoflook toe en fruit even mee. Voeg de kerrie, de
mosterd, de sambal en een scheutje water toe. Haal de blaadjes tijm van de takjes en doe ze bij het
groentemengsel. Voeg de beetgare spruitjes en een scheutje room toe.
Stoemp met prei en hesp:
Aardappels schillen, wassen en in weinig water met zout afgedekt in ca. 20 min. gaarkoken. In
koekenpan helft van boter smelten, prei en kerrie 10 min. zachtjes bakken. Melk toevoegen en aan
de kook brengen. Aardappels afgieten en in pan grof stampen. Prei met melk, rest van boter en
hamreepjes door stoemp roeren. Eventueel extra melk toevoegen. Op smaak brengen met royaal
zout, peper en (versgemalen) nootmuskaat.
Wijnadvies:
Volle, ronde, vaak wat kruidige rode wijnen
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Oranje - bovenwafel met ijs en aardbeien
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
Wafels:
- 7 eieren
- 1 pond bloem
- 1 pond basterdsuiker
- 2 pakjes vanillesuiker
- 250 gram roomboter
Roomijs:
- 5 dl melk
- 5 dl verse room
- 12 eierdooiers
- 200 gram suiker
Garnering:
- 1 blik halve perziken op
siroop (410 g)
- 1 doosje aardbeien (250 g)
- 1 reep pure chocolade (a
100 g)
Bereiding:
Wafels:
Bloem en basterdsuiker zefen en door elkaar roeren. Eieren loskloppen en door de mix van bloem en
basterdsuiker roeren. Daarna de gesmolten boter (niet warm) erbij en de vanillesuiker. Goed mixen
en daarna bakken.
Roomijs:
Doe de melk en de room in een pan en breng aan de kook. Klop de eierdooiers met de suiker tot een
romige massa en voeg hierbij langzaam en al roerend de kokende melk. Roer af en toe tot het
mengsel is afgekoeld. Giet de massa door een zeef, doe ze in de ijsmachine en laat 20/25 minuten
draaien. Zet het ijs in de diepvries en laat verder koud worden.
Garnering:
Perziken laten uitlekken. Perziken in stukjes snijden en met keukenmachine of staafmixer pureren.
Aardbeien schoonmaken en grote halveren. Chocolade met rasp of kaasschaaf raspen of schaven.
Wafels op 8 borden leggen en op elke wafel 2 bollen ijs scheppen. Aardbeien over en naast wafels
verdelen. Perzikpuree erover schenken en met chocoladerasp of schaafsel bestrooien.
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5.) 16-02-2009 Samengesteld door Peter Smeets
Aantal personen: 8
- Mousseline van pastinaken met coquilles en een siroop van balsamico
- Shiitake bouillon met soesjes
- Fazantfilet op Elzasser wijze met zuurkool
- Drie amuse desserthapjes

Mousseline van pastinaken met coquilles en een siroop van balsamico
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 16 stuks coquilles (2 per persoon)
- bloem
- 600 g pastinaken
- 300 g knolselderij
- 1 ui
- 40 g boter
- 4 dl slagroom
- olie om te bakken
- 2 dl balsamico
- 50 g suiker
- 100 g parmezaanse kaas

Bereiding:
Pel en snipper de ui. Was en schil de pastinaak en de knolselderij en snijd ze in stukjes.
Verhit 40 gram boter en fruit de ui. Voeg de pastinaken en de knolselderij toe en bak ze kort. Blus af
met wat water, zorg dat de groenten net onder staan. Voeg zout toe en breng aan de kook en laat ca
30 minuten gaar koken. Giet de slagroom in een pannetje en laat tot 1/3 inkoken.Pureer de pastinaak
en de knolselderij en roer er zoveel van de ingekookte room door tot een mooie mousseline. Breng
op smaak met peper en zout.
Breng voor de siroop de suiker met 1 dl water aan de kook. Voeg de balsamico toe en laat het
mengsel inkoken tot een siroop.
Haal de coquilles door een beetje bloem, verhit olie of boter in een pan en bak de coquilles bruin aan
beide kanten. Neem uit de pan en breng op smaak met peper en zout.
Leg in het midden van de (lange) bordjes twee lepeltjes mousseline. Daarop de coquilles. Garneer
met de Parmezaanse kaas. Druppel er de balsamico omheen.
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Shiitake bouillon met soesjes
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
- 50 g boter
- 50 g bloem
- 2 eieren
- 4 potten gevogeltefond (a 380 ml)
- 200 ml droge sherry
- 4 stengels bleekselderij (in stukjes)
- 2 eetl. verse rozemarijn
- 4 teentjes knoflook (in plakjes)
- 2 gedroogd chilipepertjes
- 200 g shiitakes (in grove stukken)
- 4 bosuitjes (in heel fijne ringetjes)

Bereiding:
Oven voorverwarmen op 200 graden. In pannetje 100 ml water met boter en mespunt zout aan de
kook brengen. In één keer bloem toevoegen en met houten lepel flink roeren tot deegbal ontstaat.
Pan van vuur nemen en eieren door deeg roeren. Blijven roeren tot deeg stevig is en glanst.
Met natte theelepel 48 bergjes beslag op met bakpapier beklede bakplaat scheppen. Soesjes 15
minuten in oven goudbruin en luchtig bakken (deur tussentijds niet openen).
Soesjes uit oven nemen en op rooster laten afkoelen.
In pan fond en 800 ml water schenken. Sherry, bleekselderij, rozemarijn, knoflook en verkruimeld
chilipepertjes toevoegen. Bouillon aan de kook brengen en met deksel op pan 15 minuten zachtjes
laten trekken. Bouillon boven andere pan zeven. Shiitakes toevoegen en 5 minuten laten
meesudderen.
Op smaak brengen met zout en peper en in vier diepe borden scheppen. Soesjes in bouillon leggen
en bosuitjes erover strooien.
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Fazantfilet op Elzasser wijze met zuurkool
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Vlees en saus:
- 8 stuks fazantenfilets (1 per persoon)
- 150 g boter
- 200 g sjalotjes (fijn gehakt)
- 4 dl gevogeltefond of wildfond
- 2 dl witte wijn
- 6 dl slagroom
Garnituur:
- 1 kg aardappelen getourneerd
(bijgesneden)
- 4 dl gevogeltefond
- 2 stuks slagers rookworst
- 8 iets dikker gesneden pakken
katenspek
Zuurkool:
- 1 kg zuurkool
- 100 g rauwe ham
- 0,5 ui (klein gesneden)
- 15 g boter
- 2 dl witte wijn
- 8 jeneverbessen
- 1 laurierblad
- 1 kruidnagel
- 50 g boter
- 1 appel in brunoise (klein)
Bereiding:
Spoel de zuurkool even, om het ergste zuur te verwijderen en laat uitlekken. Smoor de rauwe ham en
de ui in de boter tot de ui glazig is en leg de zuurkool erop. Voeg de wijn, de kruiden en de boter toe,
laat het geheel ca. 35 minuten zachtjes stoven. Roer als de kool gaar is de appelstukjes erdoor en
haal de kruiden eruit.
Verwarm de oven op 180 graden. Bestrooi de fazantfilets met peper en zout en bak ze aan alle
kanten mooi bruin en zet de pan, afgedekt met aluminiumfolie nog 6 minuten in de oven, bedruip ze
af en toe met het braadvet. Neem ze uit de pan en houdt ze warm in aluminiumfolie.
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Giet het braadvet uit de pan en fruit het sjalotje aan in de braadresten. Blus af met de witte wijn en
laat indampen. Voeg de fond toe, laat deze weer inkoken en voeg de slagroom erbij, laat de saus
weer inkoken en breng op smaak met peper en zout.
Kook de aardappelen gaar in gevogelte of wildfond. Verwarm er ook de worsten en het spek in.
Leg in het midden van het bord de zuurkool, daarop de in tranches (plakken) gesneden fazantfilet.
Eromheen de aardappelen, de worst, het spek en de saus.
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Drie amuse desserthapjes
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Chocolade roosjes:
- 150 g pure chocolade
- 150 g melk chocolade
- 150 g witte chocolade
- 120 g cornflakes
Sinaasappelcreme met
chocoladeschaafsel:
- sap van 6 sinaasappelen
- 2 eieren
- 6 eidooiers
- 80 g kristalsuiker
- 100 g boter
- 120 g witte chocolade
- 50 g pure cocolade
Amandelpudding met pistacheroom:
- 2 blaadjes gelantine
- 120 g gedopte amandelen of amandelpoeder
- 2,5 dl melk
- 60 gm suiker
- 80 g ongezouten gedopte pistachenoten
- 20 g suiker
- 1,2 dl room
- amandelschaafsel of pistachenootjes voor de garnering
Bereiding:
Chocolade roosjes:
Laat de 3 soorten chocolade elk apart in een kommetje in de magnetronop de laagste vermogen
smelten (kan ook au bain marie). Verdeel de cornflakes over 3 schaaltjes en giet er de verschillende
soorten chocolade over en meng het losjes, laat even iets opstijven. Schik een “chocoroosje” op de
amuselepel en zet ze 10 minuten in de koelkast voor je ze opdient.
Sinaasappelcreme met chocoladeschaafsel:
Pers de sinaasappelen en laat inkoken tot ca 1.5 dl. Klop in een kom de eieren met de suiker. Klop er
dan het warme sap door. Zet het mengsel au bain marie op het vuur en laat onder voortdurend
kloppen tot het yoghurt dikte heeft. Haal van het vuur af en klop de boter en de stukjes gebroken
witte chocolade er door. Meng het goed en zet het mengsel in de koeling. Vul de steelpannetjes
(amuse lepel) en zet weer terug in de koeling. Strooi er, voor het opdienen, wat pure geraspte
chocolade over.
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Amandelpudding met pistacheroom:
Week de gelantine in koud water. Draai de amandelen zonodig in de keukenmachine tot poeder. Giet
er 1 dl water bij en draai nog even. Verhit in een pan op middenhoog vuur de melk met 60 gram
suiker. Voeg de amandelen toe en breng alles aan de kook. Neem de pan van het vuur en giet het
mengsel door een zeef in een andere pan en druk de amandelen stevig aan. Laat het mengsel nog 1 a
2 minuten doorverwarmen en meng dan van het vuur af de gelantine erdoor. Klop goed en zet het in
de koeling.
Draai de pistachnoten in de keukenmachine tot poeder. Giet de room in een pan en voeg de
pistachpoeder en 20 gram suiker toe. Laat 1 a2 minuten op middelhoog vuur even doorkoken, zeef
het en zet in de koeling.
Uitserveren:
Neem de amandelpudding uit de koeling. Maak een quenelle (balletje) en leg er een op elke lepel,
giet er de pistacheroom over en garneer met wat pistache of amandel.
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6.) 16-03-2009 Samengesteld door Rob Drissen
Aantal personen: 8
- Kleine bonbons van sliptongetjes in een zachte gember hollandaise saus
- Kruidensoep van bospaddenstoelen onder een korst raster
- Biefstuk met geitenkaas en een rode wijnsaus
- Mokka proeverij van mokka mousse, mokka ijs en mokka sabayon

Kleine bonbons van sliptongetjes in een zachte gember hollandaise saus
Aantal sterren: 5
Ingrediënten:
Bonbons:
- 16 sliptongfilets
- 1 middelgrote prei
- scheutje room
- scheutje gembervocht
- peper
- zout
- 8 plakjes zachte geitenkaas
Saus:
- 1 dl azijn
- 1,5 dl witte wijn
- scheutje gembervocht
- 2 fijn gesneden sjalotten
- 1 laurierblad
- 3 a 4 eidooiers
- 60 g gesmolten roomboter
- citroensap
- peper
- zout
Bereiding:
Voor dit gerecht maken we eerst de casteric voor de saus Hollandaise door de azijn met de witte
wijn, gembervocht, sjalotten en het laurierblad aan de kook te brengen. Laat het 10 minuten zacht
koken en zet dan de pan van het vuur. Laat het afkoelen. De prei fijn snijden (bewaar 1 blad om
hiervan preilinten te kunnen maken) en met een klontje boter zacht smoren. De room met het
gembervocht toevoegen en zacht laten smoren. Dan op smaak brengen met peper en zout en af
laten koelen. Voor de bonbons de slibtongfilet in de binnenkant van een ronde vorm vouwen, vullen
met prei en de vorm voorzichtig weghalen. Om de sliptongfilet wat stevigheid te geven deze vast
zetten met een prikker of preilint (het bewaarde blad in repen snijden en deze kort blancheren),
indien nodig. Dek de bonbons af met een plakje geitenkaas. Licht met peper en zout kruiden.
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Vlak voor het serveren de casteric door een zeef gieten bij de eidooiers. Klop de eidooiers au bain
marie op tot een zacht gebonden saus. Smelt ondertussen de boter. Als de saus gaar is de gesmolten
boter aan de saus druppelsgewijs toevoegen. Op smaak brengen met peper en zout. Ondertussen de
bonbons circa 6 minuten in de oven op 180 graden afbakken.
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Kruidensoep van bospaddenstoelen onder een korst raster
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 100 g champignons
- 100 g oesterzwammen
- 100 g shiitake
- 80 g boter
- 80 g bloem
- 1 eetl. Italiaanse kruiden
- 2 teentjes knoflook
- 2 sjalotten
- 0,25 prei
- 0,5 wortel
- 2 l bouillon
- geslagen room
- fijn gesneden bosuitjes
- enkele plakjes korstdeeg
- 1 ei
- zeezout
Bereiding:
Maak de paddenstoelen schoon en snijdt deze in reepjes. De knoflook schoonmaken, snijden en deze
erdoor mengen. Zet ze in de ijskast weg tot verder gebruik.
De sjalotten, de prei en de wortel in kleine stukken snijden en deze aanfruiten in de 80 gram boter.
Na enkele minuten de bloem met de Italiaanse kruiden toevoegen en de roux gaar maken. Afblussen
met de bouillon en het geheel al roerende aan de kook laten komen. Laat de soep gedurende 30
minuten zeer zacht koken.
Snijdt het korstdeeg in reepjes en verwerk deze tot een raster met 4 reepjes deeg. Instrijken met
losgeklopt ei en een weinig zeezout erover strooien. In de oven goudbruin afbakken.
Ondertussen de paddenstoelen in een scheutje olijfolie enkele minuten aanfruiten en in de
soepkopjes verdelen. Dan de soep door een zeef gieten en op smaak brengen met peper en zout.
Vlak voor het serveren de soep verwarmen, de room opkloppen en de soepkopjes enkele minuten in
de oven verwarmen. Dan de soep op de paddenstoelen gieten en afmaken met een lepel geslagen
room en fijn gesneden bosuitjes. Leg de korst raster op de kopjes.
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Biefstuk met geitenkaas en een rode wijnsaus
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
Biefstuk:
- 8 biefstukken
- boter
- zout
- peper
- 8 plakjes zachte geitenkaas
Rode wijnsaus:
- 2 plakjes gerookt spek
- 0,5 l donkere kalfsfond
- 2 dl rode wijn
- 2 fijngehakte sjalotjes
- 1 laurierblaadje
- 2 takjes tijm
- 75 g koud en in blokjes
gesneden roomboter
Aardappelsoufflé met eekhoorntjesbrood:
- 750 g aardappelen
- 500 g vers eekhoorntjesbrood
- 450 ml melk
- 6 eieren
- boter
- 1 teentje knoflook
- peterselie
- versgeraspte parmigiano reggiano
- olijfolie
- zout

Haricots verts op oude wijze:
- 500 g haricots verts
- 6 kleine uien
- 60 g boter
- 1 eetl. poedersuiker
- zout
- peper
- 6 kleine worteltjes
- 150 g gerookt spek
- 4 eetl. slagroom

Bereiding:
Biefstuk:
Laat de boter heet worden en bak de biefstukken in circa 4 minuten aan beiden zijden bruin (2 x 2
minuten) Bestrooi de biefstukken met zout en peper en laat ze 10 minuten rusten onder
aluminiumfolie.
Rode wijnsaus:
Snijd het gerookte spek in kleine blokjes en bak het uit in eigen vet. Blus het hete vet af met de
kalfsfond en de rode wijn. Voeg de sjalotjes, laurierblaadje en tijm toe en kook de saus zachtjes in tot
de helft van de oorspronkelijke hoeveelheid. Zeef het vocht, breng weer aan de kook en voeg de in
blokjes gesneden koude boter al roerende, in gedeelten toe, tot een mooie gebonden saus ontstaat.
Proef af en breng op smaak.
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Aardappelsoufflé met eekhoorntjesbrood:
Schil, kook en stamp de aardappelen en roer er de melk en een flinke klont boter en een snufje zout
door. Zet de puree op een matig vuur en klop er met een garde, één voor één, 6 eidooiers doorheen.
Laat het mengsel vervolgens afkoelen. Maak het eekhoorntjesbrood schoon, bewaar er 8 plakjes van
en snijdt de rest in blokjes. Bak de blokjes in een koekenpan in een scheutje olie, met een teentje
ongepelde knoflook en fijngehakte peterselie. Roer 1 eetlepel gebakken paddenstoelen door de,
inmiddels afgekoelde, puree en breng het mengsel op smaak met 2 eetlepels geraspte kaas.
Klop de eiwitten stijf met een snufje zout en spatel ze er heel voorzichtig door.
Beboter 8 eenpersoons souffléschaaltjes, verdeel het resterende, gebakken eekhoorntjesbrood over
de bodems en vul de schaaltjes voor driekwart met het aardappelmengsel.
Decoreer met de plakjes eekhoorntjesbrood. Zet de schaaltjes ongeveer 25 minuten in de oven op
200 graden, haal ze eruit en serveer direct.
Haricots verts op oude wijze:
Maak de haricots verts schoon en was ze. Haal de uiteinden er vanaf en snij ze in even lange stukken.
Breng een pan met water aan de kook en kook hierin de haricots verts 12 à 15 minuten. Snij het spek
in juliënne en sauteer het wat uit in 40 gram boter (sauteren is een kooktechniek die veel weg heeft
van roerbakken, in weinig olie worden de ingrediënten onder hoge temperatuur verhit). Als ze mooi
van kleur zijn haal ze er dan uit en bewaar de boter. Schil de wortels, snij in juliënne. Schil de uitjes
en sauteer ze samen met de worteltjes in de boter van het spek. Strooi er de poedersuiker over, geef
er een kopje warm water bij en laat koken totdat het water geheel is verdampt. Laat het
caramelliseren en roer hier de uitjes en worteltjes goed door. Giet de bonen af. Doe ze in een pan,
samen met de wortels en uien, de rest van de boter en de slagroom en geef er het spek bij. Voeg
eventueel zout en peper toe en laat 3 minuten koken op hoog vuur.
Serveren:
Leg voor het serveren een plakje geitenkaas op de biefstukken en plaats dit tezamen even onder de
grill. Serveer met de saus erover heen.

Pagina 36 van 46

Mokka proeverij van mokka mousse, mokka ijs en mokka sabayon
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Mokka extract:
- 300 g suiker
- 3 dl koffie
Mokka ijs:
- 1 dl mokka extract
- 1 kopje sterke koffie
- 100 g suiker
- 4 eidooiers
- 1 theel. maïzena
- 2 dl melk
- 2 dl pati crème (blue band)
Mokka mousse:
- 5 eieren
- 80 g suiker
- 10 g gelatinepoeder
- 3 dl pati crème geslagen

Mokka sabayon:
- 3 eidooiers
- 3 eetlepels suiker
- scheutje amaretto
- mokka extract
- 1 kopje sterke koffie

Bereiding:
Mokka extract:
Het mokka extract dat hier wordt gemaakt, wordt gebruikt in de onderstaande gerechten. Smelt de
suiker en voeg er de koffie bij. Laat het voor gebruik goed afkoelen.
Mokka mousse:
Klop de eieren met de suiker en de gelatinepoeder op tot 80 graden. Dan koud kloppen tot circa 10
graden en de geslagen room toevoegen. Op smaak brengen met mokka extract en koud zetten.
Mokka ijs:
Meng de melk met de suiker, mokka extract, eidooiers, maïzena en de koffie. Klop deze au bain
marie op tot 85 – 90 graden. Dan uit de bain marie nemen en koud roeren tot circa 10 graden. De
pati crème opkloppen en deze door de compositie roeren. In de ijsmachine draaien tot een zacht
romig ijs.
Mokka sabayon:
Vlak voor het serveren alle ingrediënten mengen en deze au bain marie opkloppen en warm bij de
proeverij serveren.
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7.) 20-04-2009 Samengesteld door Frank Theeuwen
Aantal personen: 8
- Scampi’s met lenteuitjes, asperges en saffraandressing
- Asperge-tomatenbouillon met kalkoenquenelles, bosuitjes en verse kervel
- Wildzwijn, asperges met dragonboter en een bolletje aardappelpuree
- Aardbeien Romanoff

Scampi’s met lenteuitjes, asperges en saffraandressing
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Saffraandressing:
- 2 kleine sjalotjes
- 1 teen knoflook
- 1 eetl. visfumet
- 6 eetl. witte wijn
- 1 eetl. witte wijnazijn
- 3 eetl druivenpitolie
- 3 eetl olijfolie
- 8 draadjes saffraan
- 1 eetl. gembersiroop
- 1 eetl. honing
- peper
- zout
Scampi’s met lenteuitjes en asperges:
- 16 speren asperges
- 24 scampi’s
- 12 lenteuitjes
Bereiding:
Schil de asperges, snij deze in schuine stukken van 4 cm en kook ze in water met wat zout bietgaar.
Maak de lenteuitjes schoon, snij dikke exemplaren doormidden of in vieren. Snij ze daarna eveneens
in schuine stukken van 4 cm. Houdt de witte en de groene stukjes apart. Kruid ze met peper en zout
en bak, kort voor het uitserveren, de witte stukjes gedurende 5 minuten en de groene gedurende 3
minuten in een beetje olijfolie.
Verwijder van de scampi’s de pantsers, was ze, droog ze en snij ze in de lengterichting doormidden
en verwijder het darmkanaal. Kruid ze met peper en zout en bak ze, kort voor het uitserveren
gedurende enkele minuten in olijfolie en kruid ze daarna een beetje met zeezout.
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Meng voor de dressing de fijngesneden sjalotjes en het eveneens fijngesneden teentje knoflook met
de overige ingrediënten ( behalve peper, zout, honing en gembersiroop) en laat gedurende 10
minuten op vuur trekken.
Breng de massa nu op smaak met peper, zout, honing en gembersiroop en maak met behulp van de
staafmixer hier een mooie homogene massa van. Meng de lauwwarme asperges met de warme
lenteuitjes.
Uitsereven:
Leg in het midden van een voorverwarmd bord een bergje groenten en leg hieromheen 6 halve
gebakken scampi’s en nappeer met de warme dressing. Garneer de rand van het bord met enkele
druppels dressing.
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Asperge-tomatenbouillon met kalkoenquenelles, bosuitjes en verse kervel
Aantal sterren: 5
Ingrediënten:
- 300 g witte asperge
- 2 a 3 eetl. tomatenpuree
- 3 eiwitten (eierdooiers bewaren)
- 150 g kalkoenvlees (roerbakreepjes)
- 1 eierdooier
- 0,5 theel. vers geraspte gemberwortel
of gembersiroop
- 1 mespuntje kerriepoeder
- scheutje ketjap
- peper
- zout
- olijfolie
- 1 dl Slagroom
- 2 bosuitjes (fijn gesneden)
- 2,5 liter koude runderbouillon
- 1 bosje verse kervel
Bereiding:
Maak thuis (dag van te voren) 2,5 liter runderbouillon klaar en laat de bouillon afkoelen. De bouillon
kan getrokken worden van bouillonblokken. Schil de asperges, snij deze in kleine stukken en zet ze
even weg. Was vervolgens de aspergeschillen. Meng de tomatenpuree met het losgeslagen eiwit en
schudt hierop de koude runderbouillon. Voeg de aspergeschillen toe en breng de bouillon al roerend
aan de kook. Als de bouillon kookt, dan niet meer roeren. Laat de bouillon enkele minuten zacht
doorkoken. Vervolgens uitzetten en na 30 minuten de bouillon door een doek gieten. Daarna de fijn
gesneden asperges aan de bouillon toevoegen.
Maal het kalkoenvlees zeer fijn met de eierdooier. Breng dit vervolgens op smaak met de gember,
kerrie, ketjap(sojasaus), peper en zout. Fruit de fijngesneden bosui (houdt wel wat bosui achter voor
de garnering) enkele minuten aan in weinig olie. Laat de bosui vervolgens afkoelen en voeg deze toe
aan de kalkoenmassa. Voeg eventueel een flinke scheut room aan de mousse toe zodat deze wat
zachter wordt.
Doe tenslotte een klein gedeelte van de aspergebouillon in een aparte ketel en breng deze op
temperatuur. Vorm van de kalkoenmassa kleine quenelles en gaar deze in enkele minuten in de hete
bouillon en haal ze vervolgens uit de bouillon.
Uitserveren:
Doe in elke (voorverwarmde) soepkop enkele kalkoenquenelles en giet de hete bouillon erop.
Garneer af met verse kervel en fijn gesneden bosui.
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Wildzwijn, asperges met dragonboter en een bolletje aardappelpuree
Aantal sterren: 5
Ingrediënten:
Wildzwijn:
- wildzwijn
- 1 zakje wildkruiden
- 100 g roomboter
- 1 glas rode wijn
- 500 g gemengde paddestoelen
- 600 ml room
- Eventueel allesbinder
- zout
- peper
Aardappelpuree:
- 700 g aardappelen
- roomboter
- room
- peterselie
Asperges met dragonboter:
- 1 kg witte asperges
- 90 g roomboter op kamertemperatuur
- 2 eetl. verse fijngehakte dragon
Bereiding:
Wildzwijn:
Bestrooi het wildzwijn met de wildkruiden. Verhit de boter in een braadpan. Bak het wildzwijn
rondom bruin op middelhoog vuur. Blus af met de wijn en voeg de paddestoelen toe. Zet het vuur
laag, doe een deksel op de pan en laat het zwijn in ongeveer 15 minuten zachtjes garen, afhankelijk
van de dikte van het vlees. Haal het vlees uit de pan en voeg de room toe. Bind de saus eventueel
met een beetje allesbinder en voeg naar smaak nog wat zout en peper toe.
Aardappelpuree:
Schil de aardappelen, snij ze in grote stukken en kook ze met wat zout. Maak een puree van de
aardappelen en voeg roomboter, de room en de fijngesneden peterselie toe.
Asperges met dragonboter:
Schil de asperges met een dunschiller. Snij het onderste houtig stukje eraf. Doe de asperges in een
stoommand en zet die boven kokend water. Leg het deksel op de pan en laat, afhankelijk van de
dikte, in 15 tot 20 minuten, gaar stomen. Controleer de gaarheid met de tanden van een vork. Neem
de asperges uit de stoommand en laat kort onder de koude kraan schrikken om het koopproces te
stoppen. Laat ze uitlekken en zet weg.
Klop de boter met de dragon romig in een kom.
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Aardbeien Romanoff
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Aardbeienijs:
- 800 g aardbeien
- 240 g suiker
- 2 dl water
- 1 citroen
- 0,8 dl aardbeienlikeur
Saus:
- 3 dl slagroom
- 1,5 citroen
- 3 sinaasappelen
- flesje aardbeiensaus (teo)
- fraise de bois (likeur) of
crème de cassis
Garnering:
- 4 bakjes aardbeien
- poedersuiker
- 1 bosje citroenmelisse of
mint
Bereiding:
Aardbeienijs:
Maak een suikerstroop door de suiker met het water aan de kook te brengen. Laat ca. 5 minuten
pruttelen tot de suiker is opgelost. Maak de aardbeien schoon. Pureer ze in de keukenmachine en
wrijf de puree door een fijne zeef. Voeg de puree bij de suikerstroop en roer er de aardbeienlikeur
door. Breng het geheel op smaak met citroensap. Koel het geheel eerst voor in de diepvries en draai
daarna in de ijsmachine.
Saus:
De slagroom half opslaan. De citroen en de sinaasappelen uitpersen en het sap met de
aardbeiensaus en de likeur door de room spatelen.
Garnering:
De aardbeien wassen, het kroontje wel laten zitten en daarna elke aardbei (in lengte richting)
doormidden snijden. De doorgesneden aardbeien rondom op het bord leggen. In het midden van het
bord een bol aardbeienijs leggen en hierover de saus doen. Tenslotte poedersuiker over de aarbeien
strooien en afgarneren met een takje citroenmelisse (of mint).
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8.) 11-05-2009 Samengesteld door Jan Vercoulen
Aantal personen: 8
- Cocktail Prins Alexander
- Aspergeroomsoep met Schotse zalm rosé gebakken en mimosa
- Lamsfilet in bladerdeeg met honingtijmsaus en asperges
- Tweekleurenchocolademousse met vanillesaus

Cocktail Prins Alexander
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 600 g asperges (gekookt)
- 1 blikje mandarijntjes
- 600 g kippenvlees (gekookt)
- 2 dl mayonaise
- 1 theel. kerriepoeder
- 2,5 eetl. geslagen room
- gembernat

Bereiding:
Snij het gekookte kippenvlees in kleine blokjes, snij een paar asperges in kleine stukjes. Maar hou
genoeg asperges/-kopjes achter voor de garnering. Neem de helft van de mandarijntjes en doe alles
in een kom.
Maak een cocktailsaus van mayonaise, kerriepoeder, gembernat en geslagen room. Meng er vlak
voor het uitserveren de kip, asperges en mandarijntjes doorheen. Laat dit heel even intrekken en vul
er dan de cocktailglazen mee.
Garneer met de overgebleven asperges en mandarijntjes.
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Aspergeroomsoep met Schotse zalm rosé gebakken en mimosa
Aantal sterren: 5
Ingrediënten:
- 600 g zalm (zijde)
- ca. 30 asperges
- 1,5 l kippenbouillon
(van tablet of uit pot)
- 3 dl room
- 3 eieren
- 0,5 bosje kervel
- olijfolie
- mosterd
- 2 afbak stokbroodjes

Bereiding:
Schil de asperges, snijd de punten op 8 cm af en kook ze beetgaar in zout water. Kook de (in stukken
gesneden) voeteinden van de asperges 30 minuten in kippenbouillon, pureer ze met de staafmixer of
in de keukenmachine in het kookvocht en giet de soep door een puntzeef. Voeg de room toe
(eventueel nog wat inkoken) en breng, indien nodig, op smaak. Bak de stokbroodjes af zoals
aangegeven op de verpakking. Kook de eieren hard, laat ze afkoelen en prak ze fijn.
Verdeel de zalm in rechthoekige moten en bestrooi ze met peper en zout. Bak alleen de onderkant
aan in de olijfolie. Leg ze in een ovenschaal, bestrijk de bovenzijde met de mosterd en dek af met
fijngehakt hardgekookt ei. Gaar ze verder in de oven op 150 graden.
Uitserveren:
Schik de aspergepunten op voorverwarmde soepborden en overgiet ze met de, met een staafmixer,
opgeschuimde warme roomsoep. Schik de moten zalm op de asperges en garneer met fijngesneden
kervel. Zet het stokbrood in mandjes op de tafel.
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Lamsfilet in bladerdeeg met honingtijmsaus en asperges
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 8 lamsfilet (80 g)
- 8 plakjes bladerdeeg
- 8 plakken rauwe boerenham
- 40 asperges
- krielaardappeltjes
- 100 g boter
- 2,5 dl lamsfond (basis)
- 3 eetl. honing
- 3 eetl. balsamico azijn
- 0,5 theel. tijm
- 1 eierdooier
- 3 eieren, gekookt en geprakt
- zout
- peper
- nootmuskaat
- aardappelmeel
Bereiding:
Schil de asperges, was de schillen en leg ze onderin de aspergekookpan. Voeg water toe plus de
asperges (met zout, peper, nootmuskaat en een klontje boter) en kook ze beetgaar.
Smelt de rest van de boter in de pan en bak hierin de lamsfilet 2 minuten om en om (in hete boter).
laat ze afkoelen, rol de filets in een plak rauwe ham. Leg ze op een plakje bladerdeeg, maak de
randjes van het bladerdeeg nat en vouw deze dicht. Bestrijk ze met eierdooier. Leg de pakketjes op
een beboterde bakplaat en bak ze in 20 minuten op 225 graden.
Blus het braadvet van de lamsfilet af met de lamsfond. Voeg de tijm, honing en balsamico toe, breng
op smaak met zout en peper. Bind de saus met aardappelmeel. Monteer met wat klontjes koude
boter.
Frituur de krielaardappeltjes mooi goudbruin.
Leg de asperges mooi gelijk op de helft van het bord. Besprenkel ze iets met de geprakte eieren. Leg
op de andere helft de krielaardappletjes en het pakketje, maar dan doorgesneden, half open. Laat de
saus er in het midden doorlopen.
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Tweekleurenchocolademousse met vanillesaus
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 7 eieren
- 50 g poedersuiker
- 1 pure chocoladereep (150 g)
- 1 witte chocoladereep (150 g)
- 0,5 l melk
- 6 dl slagroom
- zout
- 40 g suiker (3,5 eetl.)
- 1,5 zakje vanillesuiker
- 1 vanillestokje
- 2 bakjes verse frambozen (100 g)
- poedersuiker
Bereiding:
Boven 2 kommen 5 eieren splitsen. Aan de dooiers poedersuiker toevoegen. Met de mixer in
ongeveer 10 minuten dik en romig kloppen. De helft in een andere kom doen.
Boven een steelpan de pure chocolade in stukjes breken, 1 dl melk toevoegen en op een heel zacht
vuur laten smelten. Met de mixer het warme chocolademengsel door de helft van de eidooier
kloppen en laten afkoelen. In de koelkast in ongeveer 30 minuten koud laten worden. Steelpan
schoonmaken. Op dezelfde manier de witte chocolade in 1 dl melk laten smelten. Door de andere
helft van de eidooiers kloppen. Eveneens laten afkoelen.
In een kom 0,5 liter slagroom stijfloppen. Eiwit met snufje zout heel stijf kloppen. De helft van de
slagroom en helft van het eiwit voorzichtig door de pure chocolade mengen. De andere helft door de
witte chocolade. Afgedekt in koelkast ongeveer 2 uur stevig laten worden.
Boven 2 kommen 2 eieren splitsen, eiwitten niet gebruiken. Aan de dooiers suiker en vanilliesuiker
toevoegen. In ongeveer 5 minuten dik en romig kloppen. 1 dl Slagroom erdoor roeren.
In een steelpan 3 dl melk met 1 opengesneden vanillestokje aan de kook brengen. Al roerend het
eimengsel toevoegen. Blijven roeren tot gebonden saus. Laten afkoelen.
Vanillesaus over 8 bordjes verdelen. Twee eetlepels in heet water dompelen. Hiermee uit witte
chocolademousse eivormige bolletjes scheppen. Op bord laten glijden. Op dezelfde manier de bruine
mousse over de bordjes verdelen. Garneren met frambozen en wat poedersuiker.
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