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40  gr dijonmosterd
30  gr rode winjnazijn
10  gr balsamico
50  gr appelstroop
10  gr poedersuiker
 zout
150 gr zonnebloemolie
1 eetl  grove molsterd

¼    rammanas
¼    rettich
10  st radijsjes

2  st  rode biet
2  st gele biet
2  st chioggia biet

verse roomkaas

amuse

CARPACCIO VAN BIETEN EN RADIJS MET VERSE KAAS

 
10 personen

Ingrediënten Appelstroop vinaigrette:

Radijssoorten:

Bietensoorten:

Overige:

• Kook de gele en rode bieten in de schil maximaal 30 minuten zodat ze stevig   
 blijven.
• Verwijder de schil en laat afkoelen.
• Snijd de gekookte en rauwe bieten in flinterdunne plakken met behulp van de   
 snijmachine.

• Snijd de radijssoorten in flinterdunne plakjes en leg in ijswater.
• Selecteer de mooie blaadjes van de radijs en leg ze in het ijswater. Radijsblaadjes  
 kun je eten als salade.

• Meng alle ingrediënten behalve de olie en de grove mosterd met elkaar en voeg  
 zout toe.
• Emulgeer met de twee soorten olie en meng er als laatste de grove mosterd door.

• Leg de radijs- en bietensoorten dakpansgewijs op de borden.
• Garneer met dopjes verse roomkaas, radijs en de mosterd appelstroopvinaigrette.

WERKWIJZE BIETENSOORTEN

WERKWIJZE RADIJSSOORTEN

WERKWIJZE MOSTERD-APPELSTROOPVINAIGRETTE

AFWERKING

Geïnspireerd door rode biet en radijs. 
De ingrediënten combineerden we met 
het concept van de klassieke carpaccio. 
Zo ontstaat een vegetarische carpaccio 
met krachtige smaken waarin je het 
vlees niet zult missen.



1,5 kg  champignons
300 gr water
40   gr zout
30  gr  Gel Vegetal
 Champignons eccence

150 gr licht uitgebakken spek
5 dl  magere melk
 Peper en zout

10 st champignons

1 snee tramazzino

voorgerecht 1

CHAMPIGNONSOEP GEBASEERD OP
CHAMPIGNON-TOAST
 
10 personen

Ingrediënten:

Spekschuim:

Champignon plakjes:

Croutons:

Een van de meest favoriete soepen en 
lunchgerechten samen verwerkt in één 
nieuwe compositie. Champignonsoep 
en champignontoast hebben beiden 
elementen die perfect verenigbaar zijn. 
Zo roosteren we champignons om er 
vervolgens onder vacuüm bouillon van 
te maken en we halen de pure smaak 
uit champignons door het vocht te 
onttrekken met zout. De spekjes uit 
champignons toast komen terug in een 
luchtig schuim en de toast in de vorm 
van croutons.



voorgerecht 1

CHAMPIGNONSOEP GEBASEERD OP
CHAMPIGNON-TOAST (vervolg)
 
10 personen

• Rooster de champignons met een gasbrander tot een nootachtige kleur.
• Voeg samen met het water en de azijn in een vacuümzak en trek vacuüm.
• Plaats 1 uur op 60°C in een warmte circulatiebad of eventueel een stoomoven.
• Breng aan de kook met de gel vegetal , breng op smaak met de Tsuyu.en   
 champignon essence 

• De spek met de melk laten trekken op 70°C voor 1 uur.
• De melk zeven en op smaak brengen met peper en zout.
• Verwarm de melk a la minute tot ongeveer 60°C. Op deze temperatuur schuimt de  
 melk perfect op.
• Opschuimen met een cappuccino maker of staafmixer.

• Steek kleine croutons uit het brood en bak ze in geklaarde boter mooi goudbruin.

• Snijd of schaaf dunne plakjes van de witte champignons en steek er à la minute  
 kleine rondjes uit met een stekertje.

• Giet de bouillon in de borden die vooraf verwarmt zijn. Tijdens het afkoelen zal de  
 soep licht gaan geleren.
• Werk de borden af met een flinke toef spekschuim, de croutons en de plakjes   
 champignons.

WERKWIJZE CHAMPIGNONINFUSIE

WERKWIJZE SPEKSCHUIM

WERKWIJZE CROUTONS

WERKWIJZE CHAMPIGNONPLAKJES

AFWERKING



1,2 kg zalmfilet zonder vel
 Peper en zout

1 dl sojasaus
2 eetl limoensap
 Rasp van limoen
2 dl  olijfolie
1 tn  knoflook ragfijn gesneden
1 tl  vers gerapte gember

250 gr kruimige aardappel
125 gr eiwit
15 gr  peterselie
10 gr  verse dragon
5 gr kervel

3 bakjes Sillecornia cress
½  bakje salty fingers
400 gr velderwten
2   st sjalot
20  takjes creazy pea

voorgerecht 2

GEROOSTERDE ZALM MET SALICORNIA CRESS,
SALTY FINGERS EN ERWTEN
 
10 personen

Ingrediënten:

Vinaigrette:

Krokant van groene kruiden:

Groene groenten:

Zilte groenten worden steeds 
populairder, en terecht! Ze kunnen van 
enorme toegevoegde waarde zijn in 
een compositie. Een van de mooiste 
zilte groenten is zeekraal, maar aan 
het einde van het seizoen worden ze 
wat houterig en dat brengt veel werk 
met zich mee. De Salicornia cress van 
Koppert Cress heeft geen hout en is er 
ook als het zeekraalseizoen afgelopen 
is. In deze lichte compositie van zalm 
bestaat het groentegarnituur uit zilte 
groenten als Salicornia cress en Salty 
Fingers met als zoet tegenwicht erwtjes 
en wat gestoofde sjalot. Geen saus 
maar een lichte dressing met soja 
maakt het geheel af. Als garnituurtje 
een groene kruiden krokant.



voorgerecht 2

GEROOSTERDE ZALM MET SALICORNIA CRESS,
SALTY FINGERS EN ERWTEN (vervolg)
 
10 personen

• De zalmfilet in rechte tranches snijden van ongeveer 1 centimeter dikte.
• Smeer een stalen plaatje in met olijfolie en leg de tranches zalm erop.
• Bestrooi met peper en zeezout.

• Snijd de sjalot in dunne halve ringen en fruit zachtjes in wat olijfolie.
• Voeg de erwtjes, salicornia cress en Salty Fingers toe en stoof even mee.
• Meng er op het laatste moment de Crazy Pea doorheen en breng op smaak met een  
 beetje sojavinaigrette.

• Blancheer de kruiden enkele seconden en koel direct terug op ijswater.
• Draai fijn in blender of keukenmachine en duw door een bolzeef.
• Kook de aardappels gaar en duw door een fijne bolzeef.
• Meng met de kruidenpuree en het eiwit totdat een beslag ontstaat met de dikte van  
 pannenkoekbeslag.
• Smeer het beslag dun uit op siliconenmatjes en droog ongeveer 30 minuten in een  
 oven van 80°C.

• Vermeng alles met elkaar, vacumeer en laat minimaal 1 1/2 uur intrekken.

• Rooster de zalm kort onder een hete salamander en brand daarna heel kort met een  
 gasbrander. Zorg dat de zalm aan de onderzijde rosé blijft.
• Schep de zilte groenten op de borden en verdeel de zalm erover.
• Besprenkel royaal met de soja vinaigrette en rasp er een klein beetje limoenschil  
 over.

WERKWIJZE ZALMFILET

WERKWIJZE GROENTEN

WERKWIJZE KROKANT GROENE KRUIDEN

WERKWIJZE VINAIGRETTE

AFWERKING



4 st lamsrack
 Geklaarde boter
3 dl  lamsjus

100 gr panko
1 dl gerookte olie
1 tl  zwarte poederkleurstof
1 tl  maltopoeder
1 tl  paprikapoeder
 Peper en zout

1 st aubergine
1 st venkel
1 st prei
½  gele en  groene courgette
50 gr  tomaten concassee
10  st artisjokbodems
1 bakje basilicum cress

1 st flespompoen van ong. 900 gram
2 eetl  olijfolie
150 gr rietsuiker
2 gr zout

hoofdgerecht

LAM PROVENÇALE

 
10 personen

Ingrediënten:

BBQ crunch:

Ratatouille:

Pompoentoffee:

We hebben de ingrediënten als 
uitgangspunt genomen en gekeken 
naar de essentie van zijn compositie. 
Lamsvlees, Provençaalse groenten en 
de barbecue (Big Green Egg) staan 
hier centraal. We zijn uitgekomen 
op lamskoteletjes die na het bakken 
gepaneerd worden met BBQ crunch. 
Dit is een bijzondere bereiding van 
broodkruim met de smaak van 
houtskoolbarbecue. De groenten hebben 
we verwerkt tot een fijne ratatouille 
waarmee we een artisjok gevuld 
hebben. De pompoen is bereid als toffee 
waardoor we een beetje zoet aan de 
compositie toevoegen. Laat je inspireren 
door dit gerecht, maar geef er vooral 
weer je eigen draai aan! 



hoofdgerecht

LAM PROVENÇALE (vervolg)

 
10 personen

• Bak de panko in gerookte olie of houtskoololie goudbruin.
• Voeg de zwarte kleurstof toe.
• Meng met het maltopoeder en breng op smaak met zout en peper.
• Voeg als laatste een beetje paprikapoeder toe.

• De aubergine schillen. De prei, ui, gele en groene courgette en venkel    
 schoonmaken.
• Alle ingrediënten in hele fijne brunoise snijden.
• Alle ingrediënten kort aanfruiten in een bakpan en op smaak brengen met peper en  
 zout.

• Verwijder de schil van de pompoen met een dunschiller en verwijder de zaden en  
 draden.
• Snijd 500 gram van het vruchtvlees in stukken en draai zo fijn mogelijk in de   
 blender of keukenmachine.
• Verwarm de olijfolie in een passende pan en voeg de fijngemalen pompoen, de  
 suiker en het zout toe.
• Laat op een heel laag vuur rustig en onder regelmatig roeren langzaam indampen  
 en karamelliseren. Duw eventueel nog door een zeef.
• Kruid de lamskoteletjes met peper en zout en bak rose in de geklaarde boter.zet  
 weg in de warmtekast op 48 graden
• Blus de pan af met lamsjus en kook in tot stroop.

• Haal de koteletjes door de stroop en paneer de zijkant met de BBQ crunch.
• Bak de artisjokbodem aan beide zijden in een pan met een beetje olijfolie.
• Vul de artisjok met de ratatouille en garneer met basilicumtopjes.
• Plaats op de borden en werk af met dopjes pompoentoffee en de lamskoteletjes.

WERKWIJZE BBQ CRUNCH

WERKWIJZE RATATOUILLE

WERKWIJZE POMPOENTOFFEE

AFWERKING



• Pers het sap uit de limoenen en doe samen met de honing in een maatbeker.
• Voeg de Valderrama Ocal olie toe terwijl je mengt met een staafmixer
 (zoals je mayonaise maakt).

• Snij de schil van de ananas en snij de ananas verticaal in vieren.
• Verwijder de kern en snij het vruchtvlees in mikado’s.
• Verwarm de geklaarde boter en bak de ananas goudbruin.
• Strooi er suiker over en laat karamelliseren. Zorg dat de ananas stevig blijft. 

• Vorm een soort mikado van de warme gebakken ananas.
• Werk dit af met een mikado van flinterdunne groene appel.
• Garneer met de Atsinacress, goudsbloem en rasp van limoen.
• Werk royaal af met de mayonaise.

WERKWIJZE MAYONAISE

WERKWIJZE ANANAS FRITES

AFWERKING

150 gr acacia honing
2 st     Limoenen
2.5 dl  valderrama olijfolie

750 gr rijpe ananas
50 ml geklaarde boter ( beurre culinair )
 rietsuiker

 rose peper
 astina cress
 groene appel
 goudsbloem

nagerecht

ANANASMIKADO MET ‘MAYONAISE’ VAN
VALDERRAMA OCAL, ACACIAHONING EN LIMOEN
 
10 personen

Ingrediënten Mayonaise:

Ananas:

overige:

De essentie van deze compositie is 
de saus. Hij wordt als een mayonaise 
bereid en heeft vele smaaklagen en dat 
terwijl het uit maar drie ingrediënten 
bestaat. De honing zorgt voor het 
bloemige en zoete, de limoen voor het 
zuur en aroma en door de toevoeging 
van de Valderrama Ocal krijgt de saus 
een ‘groen’ karakter. Het combineert 
fantastisch met gekaramelliseerde 
ananas en rauwe appel.


