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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.) 20-09-2010 Samengesteld door Dave Vercoulen
Aantal personen: 7
- Sliptong op de graat gebakken, stamppotje van andijvie, hollandaise met dragon en Zaanse
mosterd
- Pompoensoepje met Kürbiskernöl
- Kwartel met aardappelpastinaakgratin
- Chocolademousse met sinaasappel en kletskoppen

Sliptong op de graat gebakken, stamppotje van andijvie, hollandaise met
dragon en Zaanse mosterd
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 7 sliptongen
- boter
- 470 g aardappels
- 200 g andijvie
- 90 ml room
- boter naar smaak
- 7 plakken Gandaham
- 105 g eierdooier
- 90 ml water
- 90 ml azijn
- 90 ml witte wijn
- 0,5 sjalot
- 1 laurierblaadje
- 6 peperkorrels
- 120 g geklaarde boter
- 12 g Zaanse mosterd
- 4 blaadjes dragon
Bereiding:
Maak een castrique van water, azijn, witte wijn, gesnipperde sjalot, peperkorrels, laurierblad. Doe
alles in een steelpan en kook in tot je 1/3 overhoudt. Zeef het geheel. Leg de Gandaham plakjes
tussen twee siliconen bakmatjes en laat ze 25 minuten drogen in een oven van 150 graden.
Maak een puree van de aardappels met wat boter en de room en voeg vlak voor uitserveren de
fijngesneden rauwe andijvie toe. Breng op smaak met peper en zout.
Klop voor de hollandaise, de eierdooiers en de castrique op een laag vuur of au bain marie tot het
mooi lobbig wordt. Monteer druppelsgewijs met de geklaarde boter. Breng op smaak met de
mosterd en de fijngesneden dragon. Peper en zout de sliptongen en haal lichtjes door de bloem. Bak
de vis in de boter goudbruin.
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Presentatie:
Neem verwarmde borden en leg in het midden een schep andijviestamppot die je plat duwt. Leg
daarop de tong en steek een plak gedroogde Gandaham in de stamppot. Nappeer een streep
hollandaise naast het geheel.
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Pompoensoepje met Kürbiskernöl
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 1 Hokkaido-pompoen
- 150 g bloemige aardappels
- 10 jeneverbessen
- 2 eetl. boter
- 1 l groentebouillon (van tabletten)
- peper
- zout
- 1 eetl. appelazijn
- 50 ml kürbiskernöl (Oostenrijkse
pompoenpitolie ISPC)
- 30 g pompoenpitten
- 0,25 bos bieslook
- 100 ml room

Bereiding:
De jeneverbessen in de vijzel fijnwrijven, de aardappels en de pompoen schillen en in kleine stukken
snijden. De pompoen en aardappelstukken en de fijngewreven jeneverbessen in wat boter aanzetten
en blussen met de groentebouillon. 15 à 20 minuten laten garen. De soep pureren en op smaak
brengen met de appelazijn en peper en zout. De bieslook fijnsnijden en de pompoenpitten in een
tefalpan roosteren. Klop de room lobbig
Presentatie:
Neem de amusesoepkopjes en doe in ieder kopje een kleine theelepel lobbig geslagen room. Giet de
soep in de kopjes en bestrooi de soep met de bieslook en hooguit 3 pompoenpitjes. Druppel er wat
kürbiskernöl op.
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Kwartel met aardappelpastinaakgratin
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Kwartel:
- 7 kwartels van 150 g
- 0,5 ui
- 0,5 bos dragon
- 2 eetl. mosterd
- 175 ml kippenfond
- 90 ml kalfsfond
- 120 ml room
- boter
- peper
- zout
Aardappelpastinaakgratin:
- 500 g aardappels (bintje)
- 500 g pastinaak
- 1 teentje knoflook
- 270 ml room
- 2 eieren
- 70 g geraspte kaas
- 2 eetl. truffelolie
- Allesbinder
- Siliconen muffinvorm
Bereiding:
Aardappelpastinaakgratin:
Schil de aardappels en de pastinaken en snijd in plakjes. Kook ze bijna gaar. Neem een siliconen
muffinvorm en vul de vormpjes met een laag aardappel dan pastinaak en ga zo door. Eindig met
aardappel.
Meng de eieren met de knoflook, peper, zout en de truffelolie. Giet in ieder vormpje wat van dit
mengsel. Bestrooi de bovenkant met geraspte kaas en zet het geheel ongeveer 30 minuten in de
oven (180 graden).
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Kwartel:
Braad de kwartels aan in de boter en breng op smaak. Laat ze nagaren in de oven op 55 graden. Vlak
voor uitserveren de borsten uitsnijden en de pootjes van het karkas losmaken. Fruit de gesnipperde
ui in het braadvet van de kwartels. Voeg de kippenfond en de kalfsfond toe en laat tot de helft
inkoken. Zeef de saus en voeg de room en de mosterd (naar smaak) toe. Laat verder inkoken en voeg
op het laatst de fijngesneden dragon toe. Eventueel licht binden
Presentatie:
Neem verwarmde borden en plaats daar de gratin in het midden op. Leg links van de gratin de
kwartelborstjes en pootjes. Nappeer wat saus over de kwartel.

Chocolademousse met sinaasappel en kletskoppen
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Chocolademousse met sinaasappel:
- 200 g cote d’or sensations noir
orange
- 100 g melkchocolade
- 9 eieren
- het sap van 1,5 sinaasappel
- 90 g boter
- snufje zout
- zoetstof
Kletskoppen:
- 50 g blanke amandelen
- 125 g donkerbruine basterdsuiker
- 0,5 theel. kaneel
- zout
- 60 g vloeibare margarine
- 50 g bloem
Bereiding:
Chocolademousse met sinaasappel:
Pers de sinaasappels en maak het sap lekker zoet met zoetstof. Smelt de chocolade au bain-marie
samen met het sinaasappelsap en de boter. Haal de pan van het vuur af. Giet het warme
chocolademengsel door een zeef, zodat de harde stukjes van de sinaasappelchocolade achter blijven.
Scheid de eidooiers van de eiwitten. Voeg de eidooiers toe aan het chocolademengsel.
Klop de eiwitten stijf met een snufje zout en spatel deze voorzichtig door de chocolade. Giet de
mousse in glazen of bakjes en laat het enkele uren opstijven in de koelkast.
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Kletskoppen:
Verwarm de oven voor op 200 graden. Hak de amandelen grof. Meng de basterdsuiker met de kaneel
en een snufje zout in de beslagkom. Voeg de margarine toe en meng alles met de handmixer tot een
homogene massa. Schep de bloem en amandelen in gedeelten erdoor en meng alles goed door
elkaar tot een stevig deeg. Vorm het deeg tot balletjes van 1-2 cm dik. Leg een deel van de balletjes
op de bakplaat met een tussenruimte van 8 cm. Schuif de bakplaat boven in de oven en bak de
kletskoppen in 5-7 min. mooi bruin en gaar. De deegballetjes zijn dan uitgesmolten tot flinterdunne
koekjes. Laat ze even afkoelen op de bakplaat en schep ze met een pannenkoekmes op een
taartrooster. Bak de rest van de kletskoeken op dezelfde manier.
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2.) 04-10-2010 Samengesteld door Jan Vercoulen
Aantal personen: 7
- Mousse van beenham met pickles en jus van doperwtjes
- Zachte spinaziesoep met quenelles soep van geitenkaas
- Lamsfilet uit Bresse met Hongaarse sperzieboontjes en lucifer aardappels
- Tiramisu met amaretto

Mousse van beenham met pickles en jus van doperwtjes
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Mousse:
- 200 g gekookte beenham
- 100 ml gevogeltebouillon
- 100 ml opgeklopte slagroom
- peper
- zout
Jus van doperwtjes:
- 270 g doperwtjes
- 1 sjalotje
- 200 ml gevogeltebouillon
- peper
- zout
Presentatie:
- 40 g piccalilly
- 7 takjes kervel
Bereiding:
Mousse:
Blend de gekookte beenham samen met de bouillon. Wrijf het mengsel door een zeef. Voeg de
opgeklopte room toe en breng op smaak met peper en zout. Doe de mousse in een spuitzak en leg
koel weg.
Jus van doperwtjes:
Stoof de erwtjes aan in boter samen met de sjalot. Voeg na 5 minuten de bouillon toe en laat 30
minuten sudderen. Blend en zeef om een mooie jus te verkrijgen en breng op smaak.
Presentatie:
Neem een amuseglaasje. Doe een laagje van de jus van doperwtjes onderin het glaasje. Spuit in het
midden van het glaasje een mooie gladde (zonder kartel) toef beenhammousse. Dresseer hier
bovenop wat piccalilly. Werk het geheel af met een klein takje kervel.
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Zachte spinaziesoep met quenelles soep van geitenkaas
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 1 kg spinazie
- 5 eetl. olijfolie
- 500 g kruimige aardappelen
- nootmuskaat
- 250 g zachte geitenkaas
- 100 g mascarpone
- 2,5 eetl. fijn gesneden bieslook
- 350 ml room
- zeezout
- verse peper
- 3 potten runderfond
- enkele sprieten bieslook

Bereiding:
Was de spinazie zeer goed, zolang tot er geen zand meer in zit. Verwijder de taaie stengels en de
lelijke blaadjes en laat uitlekken. Schil de aardappelen en snij in stukken. Verhit de olie in een grote
pan en bak hierin de aardappelstukken ca 5 min. Voeg de spinazie toe en schep om tot de blaadjes
geslonken zijn. Voeg de fond toe en vul met water aan tot 2,5 liter.
Breng de soep al roerend aan de kook en laat zonder deksel ca 15 min zachtjes sudderen, af en toe
omscheppen. Pureer de soep in een keukenmachine of met de staafmixer en zeef het geheel. Maak
op smaak met peper, zout en nootmuskaat.
Klop de geitenkaas en de mascarpone tot een tamelijk stijf mengsel, schep de bieslook er door.
Kort voor uitserveren:
Schenk de room bij de soep en laat nog 1-2 min goed door warmen.
Uitserveren:
Verdeel de soep over de voorverwarmde borden of koppen. Vorm met 2 lepels een mooie quenelle
en leg erop. Garneer af met stukjes bieslook.
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Lamsfilet uit Bresse met Hongaarse sperzieboontjes en lucifer aardappels
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Lamsfilet uit Bresse:
- 800 g Lamsfilet
- 1 teentje knoflook
- 100 ml witte wijn
- 150 ml slagroom
- 2 eetl. vleeesjus
- zout
- peper
- 2 sjalotjes
- tijmpoeder
- 80 g boter
- 250 g morilles
- peterselie
Hongaarse sperzieboontjes:
- 750 g haricots verts
- 1 potje yoghurt
- paprikapoeder
- zout
- peper
- bieslook
- 3 eetl. slagroom
- 150 g gekookte ham
Lucifer aardappels:
- 750 g aardappelen
Bereiding:
Lamsfilet uit Bresse:
Schil de knoflook, snij het teentje in de lengte in vieren en steek de stukjes knoflook in de uiteinde
van het vlees. Was wat peterselie en hak die fijn. Schil de sjalotjes en hak ze fijn. Geef zout, peper en
wat tijmpoeder over het vlees. Verhit 50 gram boter in een pan. Bak hierin de filet op niet te hoog
vuur in 15 minuten. Bedruip het vlees af en toe met enkele lepels wijn. Het vlees moet gedurende de
hele braadtijd bruiner worden, zonder dat het te bruin wordt.
Maak ondertussen de morilles schoon. Snij ze in plakjes en stoof ze gedurende 10 minuten in de rest
van de boter in een gesloten pan.
Als het vlees 12 minuten heeft gebraden voegen we de morilles met hun kooknat erbij, controleren
de smaak en geven er eventueel zout en flink peper bij.
Haal het vlees uit de pan. Leg het op een voorverwarmde schaal en houd het warm. Voeg de vleesjus
bij de morilles en dan de slagroom. Roer totdat de room dikker wordt. Omring de filet met garnituur,
geef er peterselie over en serveer.
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Hongaarse sperzieboontjes:
Was en hak de bieslook fijn. Maak de haricots verts schoon en haal er de topjes vanaf. Breng een
grote pan met water aan de kook. Geef hierin de haricots verts zonder dat het water van de kook
raakt. Kook ze 12 a 14 minuten. Snij de ham in blokjes. Giet de boontjes af en meng er de ham door.
Geef een kleine eetlepel paprikapoeder bij de slagroom, meng het en schenk het over de boontjes.
Verwarm het nu weer enkele minuten. Schenk er dan de yoghurt over en meng deze er op het vuur
snel door. Schenk het mengsel in een voorverwarmde dienschaal, strooi er bieslook over en serveer.
Lucifer aardappels:
Schil de aardappels en snij ze in stokjes zo groot als een lucifer. Was de stokjes in koud water en laat
ze drogen op een doek. Zorg voor een friteuse van 175 graden. Bak hierin de aardappeltjes enkele
minuten totdat ze licht gekleurd zijn. Laat ze goed uitlekken, strooi er wat zout over en serveer.
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Tiramisu met amaretto
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 600 g mascarpone
- 150 g poedersuiker
- 5 eierdooiers
- 200 ml slagroom
- 15 eetl. rum
- 15 eetl. Amaretto
- 250 ml sterke koffie
- ca 300 g lange vingers (2 pakken)
- 4 a 5 eetl. cacaopoeder

Bereiding:
Zet de sterke koffie. Meng rum en Amaretto door koffie. Klop de eierdooiers met de suiker luchtig.
Voeg de mascarpone toe en roer hem zeer goed. Klop slagroom niet helemaal stijf en schep door
mascarponemengsel. Dompel de lange vingers met een kant in het rum-koffie- amarettomengsel en
leg de koekjes om en om (steeds een laag) met het mascarponemengsel in een schaal, maar zodanig
dat er een mascarponelaag boven komt. Schep cacaopoeder in zeefje en strooi hiermee een vrij
dikke laag over de tiramisu. Laat minstens 2 uur laten rusten in de koeling.
Uitserveren:
Snij de tiramisu in mooie stukken, leg op bordje en geef hierbij koffie en eventueel een klein glaasje
Amaretto.
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3.) 29-11-2010 Samengesteld door Rob Drissen
Aantal personen: 7
- Oesterzwammensoep met witlof en prei
- Gevulde portobello’s
- Hertenbiefstuk met mango-cranberrysaus, aardappelpuree met pastinaak en spruitjes
- Rode stoofpeertjes met kaneelijs

Oesterzwammensoep met witlof en prei
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 750 ml kippenbouillon
- 750 ml kookroom
- 5 stronken witlof
- 750 g oesterzwammen
- 2 uien
- 2 prei
- bosje bieslook
- allesbinder
- peper
- zout
- 7 soepstengels
- olie

Bereiding:
Snijd de oesterzwammen in blokjes, snipper de uien. Zweet beiden aan in wat olie in een kookpan
met een dikke bodem, blus met de kippenbouillon en de kookroom, breng aan de kook. Pureer de
oesterzwam en de uien met de staafmixer. Bind de soep indien nodig met allesbinder tot de juiste
dikte en breng op smaak met peper en zout.
Snijd de witlofstronkjes in de lengte in vieren, was ze grondig en verwijder de harde kern. Snijd het
witlof in kleine blokjes. Snijd de prei in de lengte en verwijder het stugge donkergroene gedeelte,
was grondig en snijd in kleine blokjes. Verhit wat olie in een koekenpan en roerbak het witlof en de
prei beetgaar; breng op smaak met peper en zout.
Neem warme soepborden en plaats met behulp van een stekertje een torentje prei-witlofmengsel in
het midden van de borden. Schep voorzichtig de warme soep eromheen, bestrooi met gesneden
bieslook en garneer met een soepstengel.
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Gevulde portobello’s
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 7 portobello’s
- 1 bosje lenteuitjes
- 2 kopjes ongebakken
pecannoten
- mespunt cayennepeper
- peper
- zout
- vloeibare margarine
- roombrie
- 4 tenen knoflook
- citroenolijfolie
- veldsla

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd de steeltjes uit de portobello’s en snijd ze in kleine
stukjes. Hak de pecannoten in kleine stukjes. Snijd de lenteuitjes in kleine ringetjes. Bak in een beetje
vloeibare margarine de lenteuitjes, nootjes en paddestoelensteeltjes gaar. Knijp er op het laatst de
knoflook boven uit en breng op smaak met de cayennepeper en zout.
Draai over de enigszins uitgeholde portobello’s peper en zout. Vul de portobello’s met het
notenmengsel en leg op allemaal een plak roombrie. Besprenkel met nog wat druppeltjes vloeibare
margarine en zet in het midden van de oven. Laat ongeveer 20 minuten gratineren tot de kaas licht
gesmolten is.
Serveer op een bedje veldsla, die je met wat citroenolijfolie hebt omgeschept.
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Hertenbiefstuk met mango-cranberrysaus, aardappelpuree met pastinaak en
spruitjes
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Hertenbiefstuk met mango-cranberrysaus:
- 7 hertenbiefstukjes,
- 0,5 theel. pimentpoeder
- 16 peperkorrels
- 16 jeneverbessen
- 2 citroenen (sap)
- 50 ml witte wijn
- 3 eetl. honing
- 2 mango’s
- 4 eetl. olie
- 200 ml cranberrycompote
- 2 eetl. gembersiroop
- 25 g margarine

Aardappelpuree met pastinaak:
- 500 g pastinaken
- 500 g aardappelen
- 2 uien
- 100 ml zure room
- 1 eetl olie
- 1 eetl. versgehakte dragon
- peper
- zout

Spruitjes:
- 500 g spruitjes
- zout
- nootemuskaat

Bereiding:
Hertenbiefstuk met mango-cranberrysaus:
Neem de biefstukjes 10 minuten voor bereiding uit de koelkast. Plet de peperkorrels en
jeneverbessen in een vijzel en voeg de pimentpoeder toe. Wrijf het vlees hiermee in.
Verwarm het citroensap met de wijn en de honing in de sauspan. Voeg de geschilde, in kleine blokjes
gesneden mango toe en kook dit tot de moes. Neem de pan van het vuur en laat de mango hierin
staan.
Verwarm de olie in de koekenpan en bak hierin de biefstuk aan beide zijden mooi bruin. Bestrooi
tijdens het bakken met zout. Reken ca. 4 minuten baktijd per kant. Neem de biefstuk uit de pan en
houd deze warm.
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Voeg de cranberrycompote, de gembersiroop en de mangosaus al roerende toe aan het bakvet. Kook
dit in en voeg de boter in stukjes al kloppende toe. Breng dit op smaak met zout.
Serveer de biefstuk met de mango-cranberrysaus.
Aardappelpuree met pastinaak:
Kook de aardappelen in ruim water met wat zout gaar. Snipper de uien. Schil de pastinaak en snijd
hem in stukken. Verwarm de olie en fruit hierin de ui. Voeg de pastinaken en een heel klein beetje
water toe en laat het geheel in circa 20 minuten gaar stoven. Zet het vuur uit, schep de zure room bij
de pastinaak en pureer het geheel. Pureer de gare aardappelen. Roer de puree van pastinaak en de
aardappelpuree met de versgehakte dragon door elkaar en breng het geheel op smaak met peper en
zout.
Spruitjes:
Maak de spruitjes schoon en kook ze in water met wat zout en nootmuskaat beetgaar.
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Rode stoofpeertjes met kaneelijs
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Rode stoofpeertjes:
- 16 kleine stoofpeertjes
- 6 dl rode wijn
- 4 theel. citroenrasp
- 100 g suiker
- 2 kaneelstokjes
Kaneelijs:
- 500 ml melk
- 2 eetl. gemalen kaneel
- 500 ml ongeklopte slagroom
- 170 g suiker
- 3 kaneelstokjes
Bereiding:
Rode stoofpeertjes:
De peertjes schillen; de steeltjes en kroontjes eraan laten zitten. Breng in een pan de wijn,
citroenrasp, suiker en kaneelstokjes aan de kook. Al roerend de suiker op laten lossen.
Leg de peertjes erin en laat ze afgedekt op laag vuur in circa 1,5 uur gaar stoven, halverwege
voorzichtig keren. Verwijder de kaneelstokjes. Laat de peertjes in het stoofvocht afkoelen.
Voor gebruik de peertjes zachtjes verwarmen. Haal ze dan uit het stoofvocht, zet ze in een schaal en
houdt ze warm. Het stoofvocht op hoog vuur tot de helft laten inkoken. Schenk het vocht over de
peertjes
Kaneelijs:
Verwarm de melk in een steelpannetje met de suiker, kaneel en kaneelstokjes. Klop met een garde
totdat de suiker opgelost is. Haal de pan van het vuur en laat een paar minuten afkoelen. Roer de
slagroom door het melkmengsel. Laat het melkmengsel nu helemaal afkoelen (ongeveer een half uur
tot een uur).
Haal de kaneelstokjes uit het melkmengsel. Schenk het mengsel in de ijsmachine en laat dit ongeveer
40 minuten draaien.
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4.) 10-01-2011 Samengesteld door Richard Hovens
Aantal personen: 7
- Salade van Italiaans gemarineerde konijnenfilet op selderij-appelchutney met een zachte
frambozen dressing
- Velouté van prei met Italiaanse kruiden en gerookte zalm roerei
- Struisvogelbiefstuk met bruinbier en appelstroop
- Koffieroom-ijs met koffie karamel en koffie schuim

Salade van Italiaans gemarineerde konijnenfilet op selderij-appelchutney met
een zachte frambozen dressing
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 4 konijnenfilets
- scheut olijfolie
- 3 gedroogde tomaten
- 1 eetl. olijven
- 0,25 knolselderij
- 80 g suiker
- 2 appels
- Scheut azijn
- Gemengde salade
- 1 dl frambozen basis dressing
- 0,5 dl zonnebloemolie
- 3 eetl. geschaafde amandelen

Bereiding:
Trancheer de filets in dunne plakjes. De olijfolie, gedroogde tomaten en de olijven in de blender zeer
fijn malen. Deze marinade verdelen over de filets (gedurende 45 minuten op kamertemperatuur
laten intrekken).
De knolselderij in zeer fijne reepjes snijden en op koken met de suiker en de scheut azijn (ongeveer
20 minuten). Dan de appel in zeer fijne blokjes snijden en deze gedurende enkele minuten in de
selderij laten meetrekken. Laat de selderij in het kookvocht afkoelen, evt. pan in koud water zetten.
Neem de frambozendressing en roer deze met de staafmixer los, totdat deze romig van kleur is. Giet
dan de olie erbij en draai het een minuut door.
Schroei de amandelen enkele minuten in een droge pan tot ze licht kleuren.
Verdeel de gemengde salade op de borden en leg in het midden de selderij chutney, garneer met de
gebrande amandelen en de frambozen dressing. Bak de te tranches konijnenfilet (even peper en
zouten) enkele minuten en rangschik de plakjes over de salade.
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Velouté van prei met Italiaanse kruiden en gerookte zalm roerei
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Velouté:
- 1 middelgrote prei
- boter
- 1 eetl. Italiaanse kruiden
- 1 teentje knoflook
- 1,5 l bouillon
- 1 dl koksroom
- peper
- zout
- bindmiddel (eventueel)
Zalmroerei:
- 5 eieren
- 4 eetl. crème fraiche
- 75 g gerooktoe zalmfilet
- 1,5 eetl. gehakte dille
- peper
- zout
Bereiding:
Velouté:
Snijdt de prei in reepjes en was deze grondig. Snipper de knoflook fijn en fruit deze met de prei
enkele minuten aan in een klontje boter, voeg de italiaanse kruiden toe en roer het geheel goed
door. Giet de bouillon met de koksroom erbij en laat de soep gedurende 35 minuten zacht koken.
Vervolgens met de staafmixer de soep fijn malen en evt. door een zeef gieten.
De soep op smaak brengen met peper en zout en desgewenst iets binden.
Zalmroerei:
Vlak voor het serveren het roerei bereiden.
Klop de eieren los met de crème fraiche, peper en zout en de gehakte dille.
Snijdt de gerookte zalm in fijne reepjes en roer deze door het einmengsel, verwarm een klontje boter
en giet het mengsel erbij, op zacht vuur onder voortdurend roeren langzaam garen. Verdeel het
roerei met behulp van een mal in een diep bord giet de soep eromheen.
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Struisvogelbiefstuk met bruinbier en appelstroop
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Struisvogelbiefstuk:
- 7 struisvogel biefstukken
- peper
- zout
- 2 fijn gesneden sjalotten
- 100 g gerookte spekblokjes
- mespuntje gehakte rozemarijn
- 2 dl gevogelte bouillon
- 1 flesje oud bruin
- 1 eetl. appelstroop
- scheut koksroom

Rode kool:
- Rode kool genoeg voor 8 personen
- 4 eetl. olie
- 500 g fijn gehakte rode ui
- 2 a 3teentjes knoflook uitgeperst
- 3 appels
-4 dl bouillon (kip of groenten)
- 0,75 dl rode wijn azijn
- 3 eetl. bruine suiker
- evt. laurierblad
- zout
- peper

Aardappelpuree:
- 2 kg kruimige aardappelen
- bouillon
- 400 ml melk
- 100 g boter
- 1 teentje knoflook
- Bieslook gehakt

Bereiding:
Struisvogelbiefstuk:
Bak de spekblokjes met de gehakte sjalotten enkele minuten aan in een steelpan, blus af met de
bouillon en het oudbruin bier. Voeg de appelstroop toe met de rozemarijn en laat de saus verder
inkoken tot er 1/3 overblijft. Maak vlak voor het serveren de saus af met een scheut koksroom en op
smaak brengen met peper en zout.
Peper en zout de biefstukjes en bak deze gedurende 5 a 8 minuten in de boter om en om, leg ze op
een ovenschaal en zet ze 2 minuten in een oven op 225 graden.

Pagina 23 van 46

Rode kool:
Appels schillen en zonder klokhuis fijn snipperen. Ui fijn snipperen, rode kool fijn snijden en knoflook
uitpersen.
Fruit het uitje in de olie tot het glazig is. Roer de groenten, knoflook en appels er door. En laten het 5
minuten koken, of tot dat de kool "slap" wordt. Ondertussen goed blijven roeren. Doe de bouillon,
azijn, suiker en evt. laurierblad erbij.
Doe een deksel erop en laat het 30 minuten sudderen of totdat de kool zacht is en het vocht
verdampt. Haal het laurierblad eruit en maak het op smaak of met zout en peper.
Aardappelpuree:
Schil de aardappelen en kook ze gaar in bouillon, als ze goed gaar zijn afschudden en wachten tot
verder gebruik, intussen 1 teentje knoflook pellen en aanfruiten.
Pureer de aardappelen met stamper of mixer voeg de melk en boter toe en mix het geheel met
knoflook en de bieslook, evt. nog op smaak brengen, en natuurlijk warm serveren.

Pagina 24 van 46

Koffieroom-ijs met koffie karamel en koffie schuim
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Roomijs:
- 0,5 l volle melk
- 1,5 eetl. oploskoffie
- 0,25 l room
- 175 g suiker
- 5 eidooiers
Karamel:
- 100 g suiker
- 1 eetl. oploskoffie
- 3 dl koksroom
Schuim:
- 4 eiwitten
- 100 g poedersuiker
- 1 eetl. vanilliesuiker
- 1 eetl. oploskoffie

Bereiding:
Roomijs:
Breng de melk met de oploskoffie aan de kook. Voeg de helft van de suiker toe en laat de melk
enkele minutenzacht koken. Roer de eidooiers los met de rest van de suiker en giet langzaam de
kokende melk erbij. Zet de pan op het vuur en breng de eidooiers naar 90 graden (niet koken!!).
Zet de mousse op ijswater en koel deze terug naar 12 graden, af en toe roeren zodat de massa in
beweging blijft en sneller koelt. Klop dan de room en spatel deze door de ijsmassa, draai het ijs in de
ijsmachine.
Karamel:
Verwarm de room en los de koffie op, smelt de suiker op een laag vuur en kleur deze zo donker
mogelijk op, giet dan de room erbij en kook de karamel net zolang tot alle suiker is opgenomen,
vervolgens koelen.
Schuim:
Klop de eiwitten in een vetvrije kom met de mixer. Als het eiwit stevig is, dan de poedersuiker,
vanillesuiker en de oploskoffie erdoor mengen. De massa moet na enkele minuten romig zijn.
Verwarm de oven op 80-100 graden en droog het schuim gedurende 1,5 uur. Zet de oven dan uit laat
de verder nog 1 uur drogen.
Pagina 25 van 46

5.) 21-02-2011 Samengesteld door Wim Hovens
Aantal personen: 8
- Groninger bloedworst op suikerbrood met karamelappeltjes
- Pikante garnalensoep
- Texels lamsrack met kruidenkorst en aardappelgalettes
- Krans van soezendeeg

Groninger bloedworst op suikerbrood met karamelappeltjes
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
- 16 plakken bloedworst
- 4 eetl. bloem
- 8 plakken suikerbrood
- 80 g margarine
- 4 appels (in partjes en geschild)
- 8 eetlepels suiker
- 8 eetlepels appelsap
- 8 takjes peterselie

Bereiding:
Smelt de helft van de margarine op een laag vuur en karamelliseer de suiker in een pan. Voeg nu de
appelpartjes toe en laat ze licht kleuren. Blus af met het appelsap en gaar het geheel nog een paar
minuten door. Wentel de bloedworst door de bloem en bak deze om en om in de reste- rende
margarine tot ze goudbruin zijn. Leg de bloedworst op een plakje suikerbrood en schik de appeltjes
er speels omheen. Garneer met een takje peterselie.
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Pikante garnalensoep
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 4 grote rode paprika’s in reepjes
- 2 eetl. olie
- 1 a 2 eetl. cajunkruiden
- 8 sjalotjes, fijngesneden
- 2 teentjes knoflook, geperst
- 2 prei, in ringen
- 200 g champignons, in plakjes
- 2 l visbouillon
- 2 blaadjes laurier
- 2 dl slagroom
- zout
- cayenne-peper
- 400 g gepelde Hollandse garnalen
- 4 eetl. fijngesneden bieslook
Bereiding:
Bak de paprika’s circa 5 minuten in de olie. Voeg cajunkruiden, sjalot, knoflook, prei en champignons
toe en bak op hoog vuur nog circa 5 minuten. Voeg bouillon en laurier toe en kook de soep circa 15
minuten op zacht vuur. Verwijder het laurierblaadje, pureer de soep en zeef hem. Schenk de
slagroom erbij en breng opnieuw aan de kook. Breng op smaak met zout en cayennepeper. Voeg de
garnalen toe en verwarm nog 1 minuut. Bestrooi met bieslook.
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Texels lamsrack met kruidenkorst en aardappelgalettes
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Texels lamsrack met kruidenkorst:
- 4 lamsracks
- 1 bosje peterselie
- 1 teentje knoflook
- 6 eetl. geraspte belegen kaas
- 2 oude witte boterhammen
- 2 eetl. olijfolie
- 600 g doperwten (vers of diepvries)
- 0,5 bosje munt
- 300 g zachte brie
- 8 eetl. braadboter
- 40 g roomboter

Aardappelgalettes:
- 8 vastkokende aardappelen, geschild, in flinterdunne plakjes
- 100 g gesmolten boter
- zout
- peper
- 4 eetl. arachideolie
Bereiding:
Texels lamsrack met kruidenkorst:
Verwarm de oven voor op 150 graden. Doe voor de kruidenkorst de peterselie, met de knoflook,
gerapste belegen kaas, oude boterham en de olijfolie in een keukenmachine en mix het tot een
gladde massa. Dit kan ook met een staafmixer. Breng het mengsel op smaak met zout en peper.
Bak de lamsracks om en om aan in braadboter. Gaar ze daarna nog 10 minuten in de oven. Kook de
doperwten bietgaar en giet ze af. Voeg boter en de gesneden munt toe. Smeer de lamsracks nu in
met het kruidenkorstmengsel en plaats deze nog 2 minuten terug in de oven op grillstand om een
krokant korstje te krijgen.
Leg de doperwten op het midden van een bord met de stukjes brie er omheen. Leg dan als laatste
het lamsrack dat we gesneden hebben, op de doperwten.
Aardappelgalettes:
Doe de plakjes aardappel in een kom zonder ze te wassen. Schenk de gesmolten boter over de
aardappelplakjes. Breng op smaak met zout en peper en meng goed. Smelt een klein beetje olie in
een koekenpan met antiaanbaklaag en leg hierin een mooi gesloten cirkel van de plakjes aardappel.
Bak de galette 10-12 min. op zacht vuur, keer hem voorzichtig en bak de andere kant 4-6 min.
Herhaal dit met de andere galettes.
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Krans van soezendeeg
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Soezendeeg:
- 120 g water
- 120 g melk
- 110 g boter
- snufje zout
- ca. 1 eetl. suiker
- 140 g bloem
- ca. 5 eieren (250 g)
- 3 eetl. geschaafde amandelen

Vulling:
- 3,5 dl slagroom
- 2 eetl. koffielikeur
- 1 a 2 eetl. honing
- 1 a 2 eetl. poederkoffie
- 75 g grof gehakte amandelen
- 1 a 2 eetl. poedersuiker

Bereiding:
Soezendeeg:
Verhit het water met de melk, boter, zout en suiker in een steelpan op zacht vuur. Roer als het
mengsel kookt, van het vuur af, de bloem er in een keer door. Laat het mengsel al roerende op het
vuur 1 minuut drogen. Schep in een kom en roer er een voor een 4 eieren door. Voeg dan in delen
het 5e ei toe. Stop met roeren zodra het deeg samenhangend is.
Teken een cirkel van 20 cm doorsnede op bakpapier. Schep met een eetlepel hoopjes deeg die elkaar
nét niet raken op de cirkelrand. (Tijdens het bakken lopen ze naar elkaar toe). Bestrooi het deeg met
geschaafde amandelen. Bak de krans 30-35 min. in het midden van een voorverwarmde oven op 200
graden tot deze goudgeel en gerezen is. Laat op een rooster iets afkoelen. Snijd hem overlangs
doormidden en laat verder afkoelen.
Vulling:
Klop de slagroom stijf met likeur en honing. Los de koffie op in 2 eetlepels heet water. Laat afkoelen
en spatel de koffie met de gehakte amandelen door het roommengsel. Schep dit in een dikke laag op
het onderste deel van de soezenkrans. Leg de bovenkant erop en bestrooi dun met poedersuiker.
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6.) 21-03-2011 Samengesteld door Frank Theeuwen
Aantal personen: 8
- Prei-kamillesoep met kabeljauw en paling
- Duif gebakken in brioche met aceto balsamico jus en aardappel batonnetes
- Lamsfilet met bospaddestoelen-savooikool, worteltjes en pastinakenpuree
- Crème van chocolade met stoofpeertje en kletskop

Prei-kamillesoep met kabeljauw en paling
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 8 mootjes kabeljauw van ca 40 g.
- 60 g zout
- 1 l water
- 1 eetl. witte peperkorrels
- 3 takjes lavas
- 4 takjes basilicum
- 3 stengels prei
- 2 eetl gedroogde kamille
- 2 kippenbouillon
- 1 bosje kervel
- bewaar 8 kervel toefjes

Bereiding:
Maak een zoutbad van zout, water, de gebroken peperkorrels, fijngesneden lavas en dito basilicum
en pekel hierin gedurende 15 minuten de kabeljauw. Haal kabeljauw er uit en leg apart en koel.
Maak de prei schoon en stoof de prei en de kervelstelen en de kamille in boter tot de prei glazig is.
Voeg bouillon toe en laat eventjes koken. Doe soep in blender samen met de kervelblaadjes en wrijf
door een zeef. Reduceer de soep tot de gewenste hoeveelheid en breng op smaak met peper en
zout. Schuim voor het uitserveren de soep nog even op.
Stoom de kabeljauw in ongeveer 6 minuten net gaar.
Presentatie:
Leg kabeljauwfilet in het midden van een heet soepbord met daarbovenop een stukje palingfilets en
garneer af met toefje kervel. Vul het bord rondom aan met soep. De filet met de paling moet in de
soep zichtbaar blijven.
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Duif gebakken in brioche met aceto balsamico jus en aardappel batonnetes
Aantal sterren: 3
Ingrediënten:
Duif:
- 8 duivenborstjes
- 130 g bloem
- 5 g verse gist
- 8 g suiker
- 1 ei
- 3 dl melk
- 40 g boter
- zout
- 16 andijviebladeren
- eidooier
Saus:
- 0,5 l rode wijn
- 2 eetl suiker
- 0,25 l jus de veau
- aceto balsamico
Groenten:
- 8 roosjes broccoli
- 6 aardappelen
Presentatie:
- 16 sprieten bieslook
Bereiding:
Duif:
Verwijder het vel en eventueel het vetlaagje van de duivenborstjes. Blancheer de andijviebladeren
kort en spoel koud. Verwarm de melk met de suiker tot 37 graden, los de gist op in de melk en klop
de eieren erdoor. Zeef de bloem en voeg bij het mengsel. Meng goed, voeg een snufje zout toe en
kneed tot een soepel deeg. Laat onder een vochtige doek rijzen. Rol het briochedeeg zeer dun uit.
Pak de duivenborstjes in de geblancheerde andijviebladeren en rol vervolgens zéér strak in de
briochedeeg. Smeer het pakketje royaal in met losgeklopte eidooier waaraan enkele druppels water
zijn toegevoegd en bak de pakketjes in ca 10 min in een voorverwarmde oven van 180 graden tot een
kerntemperatuur 58 graden. Laat even rusten.
Groenten:
Maak broccoli schoon en blancheer of stoom deze beetgaar. Schil de aardappelen, snijd in
bâtonettes en blancheer. Laat uitlekken en bak in boter krokant en goudbruin.
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Saus:
Kook rode wijn met suiker (suiker naar smaak) in tot deze stroperig is voeg aceto balsamico (max. 1
el) en laat nog eventjes reduceren en voeg vervolgens de jus de veau toe. Reduceer de saus tot de
gewenste hoeveelheid en breng dan op smaak met peper, zout en zonodig nog een beetje suiker.
Presentatie:
Halveer de pakketjes. Leg uit het midden van een warm bord de 2 helften van het pakketje in een “V”
vorm en lepel in het midden daarvan wat saus. Maak hierlangs een stapeltje van vijf bâtonettes.
Garneer af met broccoli en bieslook.
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Lamsfilet met bospaddestoelen-savooikool, worteltjes en pastinakenpuree
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Lamsfilet:
- 1 lamsfilet (2 filets in een netje) 800 g
- zwarte peper
Bospaddestoelen-savooikool en worteltjes:
- 200 g bospaddenstoelen
- 75 g sjalotten
- 1 teentje knoflook
- 1 dl rode wijn
- 0,25 dl crème de cassis
- 0,5 l bruine lamsfond
- 2 takjes tijm
- 3 takjes rozemarijn
- 16 peentjes
- 800 gr savooikool
Pastinakenpuree:
- 4 pastinaken
- 1 ui
- soja room
- boter
- peper
- zout
- 1,5 theel kerrie
Bereiding:
Lamsfilet:
Kruid het vlees rondom met zwarte peper uit de molen en zout. Bak de filet kort rondom bruin. Gaar
verder voor het uitserveren in de oven tot een kerntemperatuur van 52 graden. Trancheer.
Bospaddestoelen-savooikool en worteltjes:
Bak de bospaddenstoelen in het achtergebleven braadvet. Haal uit de pan en bewaar. Sjalotten en
knoflook aanfruiten afblussen met de wijn, crème de cassis en de fond. Voeg tuinkruiden toe,
reduceer naar gewenste dikte of bind met enkele korrels blanke roux.
Tourneer de peentjes tot gelijke lengte (ca 6 cm) en laat daarbij wat van de bladaanzet zitten. Kook
ze bietgaar. Roerbak savooikool in boter, voeg de gebakken bospaddenstoelen bij de savooiekool en
breng op smaak met peper en zout.

Pagina 33 van 46

Pastinakenpuree:
Rasp of schil de pastinaken en snijd ze in plakken. Kook de plakken in weinig water gaar. Snijd de ui
klein en bak de ui in wat olijfolie goudgeel. Giet het vocht af en stamp de pastinaken fijn met boter
en sojaroom tot een smeuïge puree. Doe de gefruite ui erbij en de kerrie, peper en zout.
Presentatie:
Leg getrancheerde lamsfilet uit het midden van een warm bord. Geef er puree bij. Vul kleine ronde
vormpjes met kool garneer af met kruidensaus en worteltjes.
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Crème van chocolade met stoofpeertje en kletskop
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Crème:
- 3 dl room
- 2 dl melk
- 2 eetl cacaopoeder
- 70 g bittere chocolade
- 75 g suiker
- 5 eierdooiers
- Koffielikeur
Peerschijfjes:
- 4 stoofpeertjes
- fijne suiker
Stoofpeertjes:
- 8 stoofpeertjes
- 4 dl water
- 100 g suiker
- Poire William
Bavarois:
- 100 g suiker
- Beetje water
- 2 eidooiers
- 2 dl melk
- 5 g gelatine
- 2 dl slagroom

Presentatie:
- 8 Kletskoppen
- Slagroom voor garnering

Bereiding:
Crème
Breng voor de crème de room, melk en het cacaopoeder aan de kook. Voeg chocolade toe. Bereid de
eierdooiers met de suiker, voeg bij melk en klop romig. Voeg een flinke
scheut koffielikeur toe.
Peerschijfjes:
Was vijf peertjes in de schil. Snijd ze op de snijmachine in dunne plakjes in de lengte. Stand 2 op
snijmachine. Bestrooi de plakjes peer met een beetje fijne suiker en bak in een oven van 180 graden
knapperig.
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Stoofpeertjes:
Schil de andere stoofpeertjes, laat een beetje schil zitten bij het steeltje! Stoof de andere peren in 4
dl water met 100 gr suiker en een flinke scheut Poire William gaar. Snijd onderkant van peertjes.
Bavarois:
Smelt 100 gr suiker lichtbruin (karamel). Doe er een beetje kokend water bij en roer het glad. Klop de
eierdooiers en voeg kloppend de karamel erbij. Breng de melk aan de kook, los er de voorgeweekte
gelatine in op en giet al roerende bij het karamelmengsel. Zet op een zacht vuur en verwarm het tot
het crème wordt. Laat de crème onder af en toe roeren afkoelen. Klop de slagroom bijna stijf. Als de
crème begint te gelere voorzichtig de slagroom door de crème spatelen. Vul kleine flexpanvormpjes.
Presentatie:
Maak spiegeltje van lauwwarme chocoladecrème op lauwwarme grote borden zet hierin de bavarois
en plaats daarnaast het peertje. Garneer af met peerschijfjes, een kletskopje en een toef slagroom.
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7.) 11-04-2011 Samengesteld door Frans Winkelmolen
Aantal personen: 8
- Slabonbons met mierikswortel-roomkaas
- Venkelsoep met gegrilde portobello
- Omeletrolletjes met groentereepjes
- Lam uit de oven met tomatenjam en aspergetaart
- Tarte tatin met ananas en chilisiroop en zelfgemaakt ijs

Slabonbons met mierikswortel-roomkaas
Aantal sterren: Ingrediënten:
- 1 kropsla
- 200 g verse roomkaas naturel
- 0,5 bakje tuinkers
- 1 a 2 eetl. geraspte mierikswortel
- 2 gekookte bieten
- 2 eetl. olijfolie extra vierge
- 1 eetl. rode-wijnazijn

Bereiding:
In grote pan water met wat zout aan de kook brengen. Blaadjes van kropsla losmaken en 12 mooie
blaadjes (+ 2 extra als reserve) selecteren. Slabladeren even in kokend water onderdompelen, zodat
ze zacht worden. Slablaadjes in bak met ijskoud water leggen, om garingsproces te stoppen.
Slablaadjes laten uitlekken en met keukenpapier of theedoek voorzichtig droogdeppen. Roomkaas
mengen met losgeknipte tuinkers, mierikswortel, zout en peper naar smaak. Slabladeren op werkvlak
uitspreiden en midden op elk blad 1 el roomkaas scheppen. Blaadjes rond roomkaas vouwen en
'slabonbons' op vouwnaad op bord leggen. (Met handschoenen aan) bietjes voorzichtig schillen en in
dunne plakjes snijden. In kom 1 el olie met azijn, zout en peper tot dressing kloppen en 12 mooie
bietplakjes erin leggen (rest wordt niet gebruikt). Bonbons en bietplakjes tot gebruik afgedekt in
koelkast zetten. Plakjes biet op kamertemperatuur laten komen. Amuselepels op schaal leggen en op
elke lepel plakje biet leggen. Slabonbon op biet leggen en rest van olijfolie erover druppelen.
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Venkelsoep met gegrilde portobello
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 6 eetl. olijfolie
- 1 eetl. balsamicoazijn
- 2 teentjes fijngehakte knoflook,
- 1 eetl. gedroogde Italiaanse
keukenkruiden
- 4 portobellos
- 3 venkelknollen
- 50 g risottorijst
- 1 l kruidenbouillon
- 1 a 2 eetl. olijfolie extra vierge
met truffelaroma
- Pakje mihoen
- frituurolie

Bereiding:
Roer in een kom 4 eetlepels olijfolie met de azijn, de helft van de knoflook en een eetlepel Italiaanse
kruiden tot een marinade. Snijd de portobello's in dunne plakken en schep ze door de marinade. Laat
ze ten minste 1 uur staan en zet ze tot gebruik afgedekt in de koelkast. Snijd de venkelknollen in
kleine blokjes en hak het groen fijn. Verwarm 2 eetlepels olie in een grote soeppan en fruit de venkel
met de rest van de knoflook op laag vuur in 5-8 minuten glazig. Schep de rijst en de rest van de
Italiaanse kruiden door de venkel en bak deze 1 minuut mee tot de rijstkorrels glanzen. Voeg de
bouillon en het venkelgroen toe en kook het geheel in 20 minuten zachtjes gaar. Pureer de soep met
de staafmixer (of in de keukenmachine) tot een gladde soep. Verwarm de grillpan en rooster de
plakken portobello (in gedeelten) in 2-3 minuten bruin. Schep de soep in diepe borden en leg een
stapeltje portobelloplakjes in het midden. Druppel wat truffelolie in de soep en breng op smaak met
zout en (versgemalen) peper. Voor een extra feestelijk effect, garneer met gepofte mihoen.Door
ongekookte mihoen heel kort in hete frituurolie te poffen, zwelt die op en wordt prachtig wit en
bros. Laten uitlekken op keukenpapier.
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Omeletrolletjes met groentereepjes
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 2 vleestomaten
- 4 theel. gedroogde dragon
- 16 witte asperges
- 1 courgette
- 8 eieren
- 2 zakjes verse basilicum
- 1 a 2 eetl. witte wijnazijn
- 6 eetl. melk
- 6 eetl. olie

Bereiding:
Asperges koken: Schil de asperges met een dunschiller rondom van vlak onder het kopje naar
beneden. Snijd de houtachtige onderkanten eraf. Kook de asperges 10 minuten in een ruime pan met
kokend water en wat zout. Draai het vuur uit en laat de asperges in het warme vocht in nog eens 10
minuten gaar worden.
Snijd de tomaten in vieren, verwijder de zaadjes en snijd het vruchtvlees in kleine blokjes. Meng in
een schaaltje de tomaatblokjes met de azijn naar smaak, 2 theelepel dragon en zout en peper naar
smaak. Snijd de asperges overdwars in drieën; snijd de courgette in even lange stukken als de
asperges en snijd die stukken vervolgens in lange reepjes. Kook de courgettereepjes 1 minuut in ruim
water met wat zout en giet ze af. Klop in een kom de eieren los met de rest van de dragon, de melk,
de olie en zout en peper naar smaak tot een schuimig mengsel. Bak hiervan in een koekenpan met
antiaanbaklaag 8 omeletten. Leg op elke omelet in het midden een kwart van de asperges, een kwart
van de courgettereepjes en 4-6 basilicumblaadjes. Strooi er wat zout en peper over, vouw twee
tegenover elkaar liggende zijkanten over de vulling en rol de omeletten strak op. Snijd de rolletjes
schuin doormidden en schik ze op een bordje. Schep het tomaatmengsel ernaast.
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Lam uit de oven met tomatenjam en aspergetaart
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Lam met tomatenjam:
- 200 g semi zongedroogde
tomaten op olie in reepjes
- 6 eetl balsamicoazijn
- 2 tenen fijngesneden
knoflook,
- 4 eetl. vloeibare honing
- 2 theel. verse tijm
- 10 eetl. olie
- ca. 32 ribben lamsrack,
op kamertemperatuur
Aspergetaart:
- 10 plakjes filobladerdeeg
- 2 kg witte asperges
- 200 ml slagroom
- 200 g Cambozola 70+ in blokjes
- 6 eieren
- 6 stengels bosui, in ringetjes
- 2 eetl. olijfolie
Bereiding:
Lam met tomatenjam:
Verwarm de oven voor op 200 graden. Pureer de tomaten met de azijn, de knoflook, de honing, de
tijm, 4 eetlepels olie en peper naar smaak. Verhit ongeveer 2 eetlepels olie in een koekenpan en bak
de lamsrack hierin op hoog vuur rondom bruin. Doe het vlees met bakvocht over in een ovenschaal
of bakblik en zet dit 15-20 minuten in de oven. Verwarm de tomatenjam op laag vuur. Neem het
vlees uit de oven en laat nog 2-3 minuten bedekt met aluminiumfolie staan alvorens het in plakken te
snijden. Verdeel het lamsvlees over de borden en bestrooi het met zout en peper naar smaak.
Serveer met de tomatenjam.
Aspergetaart:
Leg het filodeeg onder een natte doek om uitdroging te voorkomen. Snijd de houtige onderkant van
de asperges. Schil met een dunschiller de asperges een paar cm vanaf het kopje van boven naar
beneden, rondom. Voorkom dat het kopje afbreekt door er niet te veel druk op te zetten. Breng een
ruime pan water met zout aan de kook en kook de asperges 5 min. Meng de slagroom, de kaas, de
eieren en de bosui in een kom en voeg peper en zout naar smaak toe. Verwarm de oven voor op 200
graden. Bekleed de ovenschaal met 1 vel filodeeg en bestrijk met het kwastje dun met olie. Herhaal
dit met de 9 overgebleven vellen filodeeg en leg ze eroverheen. Leg de asperges met de kopjes om
en om op het filodeeg en schenk het kaasmengsel erover. Bak de aspergetaart in het midden van de
oven in 35 min. goudbruin en gaar.
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Tarte tatin met ananas en chilisiroop en zelfgemaakt ijs
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Tarte tatin:
- 550 g suiker
- 2 rode peper, in 3 stukken
- 1 verse ananas, geschild
- 8 plakjes roomboterbladerdeeg
IJs:
- 6 eierdooiers
- 200 g basterdsuiker
- 20 g vanillesuiker
- 500 ml melk
- 400 ml slagroom

Bereiding:
Tarte tatin:
Verwarm 400 g suiker in 500 ml water op laag vuur tot siroop. Voeg de peper (met zaadlijsten) aan
de siroop toe en laat 15 min. zachtjes trekken. Zeef de chilisiroop. Verwijder met een scherp mesje
de zaadlijsten van de peper. Snijd de helft van de peper in stukjes en roer ze door de chilisiroop. Laat
afkoelen, bewaar op een koele plek. Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd 8 schijven van de
ananas. Verwijder met een scherp mesje de harde binnenkant en de 'oogjes'. Laat 150 g suiker op
laag vuur smelten en lichtbruin kleuren en schenk het voorzichtig in de vormpjes. Leg in elk vormpje
een ananasring. Bedek de ringen elk met een plakje bladerdeeg, stop het deeg tussen de ananas en
de rand goed in. Prik het deeg in met een vork. Bak de ananastaartjes in de oven in 20-25 min.
goudbruin en gaar. Laat ze buiten de oven 5 min. afkoelen en keer ze om op 8 (dessert)borden.
Serveer (lauw)warm of op kamertemperatuur. Leg er een bol vanilleroomijs op en schenk er een
beetje van de zelfgemaakte chilisiroop over.
IJs:
Klop de eierdooiers met de suiker en vanillesuiker tot een luchtig en schuimig mengsel. Voeg al
roerende de melk toe. Klop de slagroom bijna stijf. Voeg de slagroom bij de andere ingrediënten.
Meng het geheel goed. Schakel de ijsmachine in op de roomijs stand en giet het mengsel in de kom.
Laat de machine ongeveer 30 minuten draaien.
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8.) 16-05-2011 Samengesteld door Dimitri Peeters
Aantal personen: 8
- Komkommersoep met rauwe ham
- Lauwwarme salade van kalkoenmedaillons in tomaat-dragonsaus
- Biefstuk gewikkeld in Parmaham met aardappelkoekjes en gewokte asperges met prei
- Frambozenparfait met geflambeerde appeltjes met pastis en ijs

Komkommersoep met rauwe ham
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 4 komkommers
- 4 sjalotjes
- 40 g roomboter
- 2 kippenbouillontabletten
- 8 plakjes rauwe ham
- 8 takjes koriander
- 250 ml bekertjes creme fraiche
- brood
- zout
- (versgemalen) zwarte peper

Bereiding:
1 Komkommer wassen en droogdeppen met keukenpapier. 24 Dunne plakjes eraf snijden. Rest van
komkommer en overige komkommers schillen, in lengte halveren en zaadjes eruit schrapen.
Komkommers in blokjes snijden. Sjalotjes pellen en snipperen. In pan boter verhitten. Sjalotjes ca. 2
minuten bakken. Komkommerblokjes kort meebakken. Bouillontabletten erboven verkruimelen. 1
Liter water in pan schenken, aan de kook brengen en komkommer in ca. 10 minuten zachtjes koken.
Intussen ham in reepjes snijden. Koriander fijnknippen. Soep met staafmixer of in keukenmachine
pureren. Crème fraîche erdoor roeren en soep opnieuw verwarmen. Op smaak brengen met zout en
peper. Soep over acht borden verdelen. Plakjes komkommer, hamreepjes en koriander erover
verdelen. Serveren met warme toast.
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Lauwwarme salade van kalkoenmedaillons in tomaat-dragonsaus
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
- 8 tomaten
- 4 teentjes knoflook
- 100 g gerookt ontbijtspek
- 2 eetl. olijfolie
- 500 g kalkoenmedaillons
- 4 theel. gedroogde dragon
- 2 eetl. balsamicoazijn
- 250 ml koksroom
- zout
- peper
- 200 g jonge bladsla
- 24 zwarte olijven zonder pit

Bereiding:
Tomaten inkruisen en enkele seconden in kokend water onderdompelen. Tomaten ontvellen, van
zaadjes ontdoen en in stukjes snijden. Knoflook pellen en snipperen. Ontbijtspek in dunne reepjes
snijden.
In koekenpan olie verhitten. Spek in ca. 3 minuten knapperig bakken en uit pan nemen. In bakvet
kalkoenmedaillons in 2 à 3 minuten rondom bruin bakken. Knoflook, tomaten en dragon aan kalkoen
toevoegen en geheel goed omscheppen. Vuur iets lager draaien en mengsel ca. 1 minuut laten
pruttelen. Balsamicoazijn toevoegen en geheel goed doorroeren. Koksroom erdoor scheppen. Saus
ca. 1 minuut doorwarmen. Op smaak brengen met zout en peper. Sla over vier bordjes verdelen en
kalkoenmedaillons erop leggen. Tomaten-dragonsaus erover schenken en salade garneren met
spekjes en olijven.
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Biefstuk gewikkeld in Parmaham met aardappelkoekjes en gewokte asperges
met prei
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Biefstuk gewikkeld in Parmaham met aardappelkoekjes:
- 8 kleine biefstukjes (of ossenhaasjes)
- versgemalen zwarte peper
- 20 g verse Italiaanse kruidenmix
- 10 eetl. olijfolie
- 5 eetl. boter
- 150 g Parmaham
- 1 pot vleesfond (380 ml)
- 8 grote vastkokende aardappels
- 2 eieren
- 4 uien
- 3 teentjes knoflook
- 8 romatomaten
- 1 courgette
- 1 aubergine

Gewokte asperges met prei:
- 500 g witte asperges
- 1000 g prei
- 30 g verse peterselie
- 4 eetl. zonnebloemolie
- 2 theel. kerriepoeder
- 2 eetl. mosterd

Bereiding:
Biefstuk gewikkeld in Parmaham met aardappelkoekjes:
Biefstuk droogdeppen en met peper bestrooien. Takjes van blaadjes salie (uit kruidenmix) plukken en
grote blaadjes grof scheuren. In koekenpan 3 eetlepels olie verhitten en vlees op hoog vuur in 20-30
sec. per kant bruinbakken. Op snijplank laten afkoelen. In achtergebleven bakvet 1 eetlepel boter
smelten. Salieblaadjes 1 min. zachtjes bakken. Fond toevoegen en aanbaksels losroeren. Jus in
sauspan overdoen en in 15 minuten tot helft laten inkoken. Pittig op smaak brengen met zout en
peper. Om elk biefstukje 2 plakken ham wikkelen en naden aandrukken. Vlees in ovenschaal leggen
en met plasticfolie afgedekt in koelkast zetten. Ook jus in koelkast zetten.
Aardappels schillen en grof raspen. Rasp in zeef met water afspoelen. Goed laten uitlekken,
droogdeppen met keukenpapier. In schaal 2 eieren loskloppen met zout en peper. Rasp erdoor
mengen. In grote koekenpan met antiaanbaklaag 3 eetlepel olie verhitten en bergjes van
aardappelmengsel in pan scheppen. Met lepel platdrukken tot koekje. Koekjes aan beide kanten
droog en goudbruin bakken. Op keukenpapier in schaal leggen en doorgaan met bakken tot
aardappelmengsel op is, indien nodig wat olie toevoegen. Koekjes afgedekt in koelkast zetten.
Uien in ringen snijden. In koekenpan 2 eetlepel boter verhitten en uiringen 15 minuten zachtjes
bakken. Knoflook pellen, uitpersen en 1 minuut meebakken. Tijmblaadjes van takjes (uit kruidenmix)
rissen en door ui scheppen. Intussen groenten wassen. Tomaten, courgette en aubergine in dunne
plakken snijden. Ui uitspreiden in ingevette ovenschaal. Groenteplakjes dakpansgewijs, om en om in
schaal leggen. Royaal bestrooien met peper en 4 eetlepels olie erover druppelen. Schaal afgedekt in
koelkast zetten.
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Voorbereide ingrediënten voor diner uit koelkast halen. Oven voorverwarmen op 175 graden.
Groenteschaal op rooster in het midden van oven zetten en groenten in ca. 45 minuten gaar laten
worden. Aardappelkoekjes op met bakpapier beklede bakplaat leggen. Groenten uit oven nemen en
onder aluminiumfolie warmhouden. Vlees in oven in 10-12 minuten rosé bakken. Uit oven nemen en
losjes afgedekt met aluminiumfolie laten rusten. Aardappelkoekjes in oven verwarmen. Jus aan de
kook brengen en met garde 1 eetlepel koude boter erdoor kloppen. Groenten over acht warme
borden verdelen, biefstukjes ernaast leggen. Aardappelkoekjes erbij leggen en jus over vlees
scheppen.
Gewokte asperges met prei:
Asperges dun schillen. Onderkant eventueel verwijderen en asperges schuin in dunne plakjes snijden.
Prei schoonmaken, in ringen snijden. Peterselie schoonmaken, fijnhakken. In wok olie verhitten en
hierin asperges, prei en kerriepoeder 8 minuten roerbakken. Mosterd, 1 dl warm water toevoegen en
even opschudden. Zout en peper naar smaak toevoegen. Peterselie erdoor scheppen.
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Frambozenparfait met geflambeerde appeltjes met pastis en ijs
Aantal sterren: 4
Ingrediënten:
Frambozenparfait:
- 4 eierdooiers
- 100 g suiker
- 500 ml slagroom, stijfgeslagen
- 500 g frambozen, (diepvries), bevroren
- 1 vanillestokje
- 250 g aardbeien, in grove stukken
- 2 eetl. wodka of limonadesiroop
Geflambeerde appeltjes met pastis en ijs:
- 1 sinaasappel, schoongeboend
- 4 handappels
- 1 stukje roomboter
- 100 g bruine basterdsuiker
- snufje kaneel
- 8 eetl. pastis
- 1 l kaneelijs
Bereiding:
Frambozenparfait:
Breng een pan water aan de kook. Hang hierboven een metalen kom of pan die het kokende water
net niet raakt. Klop hierin de eidooiers met de suiker tot het mengsel stolt. Laat het even afkoelen.
Schep de slagroom en het eidooiermengsel door elkaar. Spatel de frambozen erdoor. Schep de
frambozenparfait in het cakeblik. Laat in de vriezer opstijven. Snijd het vanillestokje met een scherp
mes doormidden. Verwijder de vanillezaadjes met de punt van een mes, schep ze om met de
aardbeien en de wodka en marineer ze. Serveer de frambozenparfait in plakjes met de gemarineerde
aardbeien.
Geflambeerde appeltjes met pastis en ijs:
Snijd de schil van de sinaasappel (zonder het wit) in zeer dunne reepjes. Schil de appels en snijd ze in
dunne partjes. Smelt de boter in een koekenpan en bak hierin de appelpartjes goudbruin. Voeg de
basterdsuiker, sinaasappelreepjes en kaneel toe en laat de appel op laag vuur gaar worden en een
beetje karamelliseren. Zet de afzuigkap uit. Giet de pastis bij de appel en steek hem aan. Serveer de
appels met een bolletje ijs als de vlammetjes gedoofd zijn.
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