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amuse

Japanse omelet amuse met
zalmkaviaar en spek
10 personen

Ingrediënten:
3 eieren
3 eidooiers
½ eetl maiszetmeel
Water
Peper/zout
Ter garnering:
Creme fraiche 50 gr
Zalmkaviaar 50 gr
Uitgebakken spekjes
Takje groen ( iets wat over is )
1 citroen
Een amuse op basis van een dunne
omelette zoals ze het in Japan bereiden. Ze worden daar traditioneel
gebakken in speciale vierkante pannen en vervolgens opgerold/opgevouwen. Je ziet deze
eierbereiding terug in sushi maar worden ook gevuld en opgerold met sushirijst. Hier hebben
we de omelette strak opgerold en afwerkt met zalmeitjes, krokant gebakken spek en frisse
crème fraîche. Zo ontstaat er een bijzondere amuse met een perfecte balans in smaak en
structuur terwijl de inslag toch zeer laag is.
Bereiding:
1.
Meng de eieren met elkaar.
2.
Los het maiszetmeel op in een beetje koud water en voeg toe.
3.
Breng op smaak met zout.
4.
Verhit een platte pan en smeer in met olie.
5.
Giet er een dunne laag van het eimengsel op en bak op laag voor zodat de omelet
gaart maar niet kleurt.
Laat de bovenkant net niet stollen.
6.
Haal de omelet uit de pan en snijd eventueel bij tot een vierkant.
7.
Rol strak op en snijd in het gewenste formaat.
Presentatie:
1.
Prik een omeletrolletje op een amusevorkje en werk af met crème fraîche, 		
zalmkaviaar, rasp van citroenschil en gebakken spek.

voorgerecht 1

Garnalencocktail remake 2018
10 personen

Ingrediënten:
Garnalensalade:
600 gr noordzee garnalen
1 st
granny smith in brunoise
½ st komkommer, geschild in
brunoise zonder zaadlijst
1 st
sjalot, fijn gesnipperd
2 eetl olijfolie
1 st
limoen
Kropsla granité:
2 st
kropsla
50 ml water
50 ml room
12 gr kristalsuiker
1 st
limoen, sap
Peper en zout
Warme cocktailsaus:
30 gr eidooier
60 gr heelei gepasteuriseerd
100 gr zonnebloemolie
25 gr olijolie
5 gr
franse mosterd
3 gr
sherry azijn
3 gr
zout
75 gr tomatenketchup
1 eetl cognac of sherry
1 eetl gembersiroop
½ eetl paprikapoeder
1 theel citroensap
75 gr slagroom ongezoet
Eén van de grote tachtiger jarenklassieker die bij veel mensen niet mocht
ontbreken op het kerstmenu. De combinatie blijft geweldig en in deze remake
hebben we de originele componenten vervangen door spannende varianten. Zo
vervingen we de blaadjes kropsla door een granité van kropsla en de partjes
citroen door citroengelei-krabbetjes. De spectaculairste verandering is de
cocktailsaus die hier warm geserveerd wordt!
Bereiding:
1.
garnalensalade: Meng de garnalen met de appel, komkommer en sjalot en breng
op smaak met olijfolie, sap en rasp van limoen en eventueel nog wat peper en zout.
2.
cocktailsaus: Meng alle ingrediënten van de cocktailsaus met elkaar, breng op
smaak met zout en peper en giet de saus in een sifon.
3.
Plaats een patroon en plaats de sifon in een au bain-marie van maximaal 65°C.

voorgerecht 1

Garnalencocktail remake 2018 (vervolg)
10 personen

Bereiding:
4.
kropslagranité: Was de kropsla grondig en snijd in grove stukken.
5.
Giet het water en de room samen met de suiker in een kookpan en plaats op het vuur.
6.
Voeg de kropsla toe en laat volledig slinken en breng verder op smaak met zout en 		
peper.
7.
Giet het mengsel in de thermoblender en verwerk tot een fijne massa.
8.
Passeer het mengsel door een fijne doek en koel terug op ijswater.
9.
Vermeng het limoensap door de massa en giet het geheel in een rvs gastronormbak.
10.
Plaats in de vriezer en roer om het half uur met een vork door de massa, tot een mooie
granité.
Presentatie:
1.
Schep wat kropslagranité onder in de glazen en schep daar de garnalensalade op.
2.
Werk af met de warme cocktailsaus

voorgerecht 2

Tataki van tonijn met loempia’s van
avocado en krab
10 personen

Ingrediënten:
Tataki van tonijn:
500 gr tonijn
Peper en zout/ ijswater
Tsuyu:
125 ml sojasaus
3 dl dashi
100 ml mirin
Maisgel:
250 gr maiskorrels
250 gr kippenbouillon
4 gr agar
Loempia van avocado en krab:
2 st avocado
150 gr krabvlees
1 tl wasabipoeder
1 st citroen
Loempiavellen
Eiwit
Frituur
Acilla cress
Deze compositie is geïnspireerd op een van de composities van onze gastchef
Onno Kokmeijer. We namen zijn bijzondere smaakcombinatie van soft shell krab,
maïs en tonijn als startpunt voor een herbewerking.
Hiermee willen we laten zien dat je makkelijk kunt evolueren op elkaars ideeën,
zonder te kopiëren. We variëren met de componenten en voegden als extra
avocado toe. De Japanse bereiding van tonijn en de tsuyu geven het gerecht een
Aziatische touch. De avocado, maïs en Aclla cress doen denken aan Peru, een
land waar overigens ook veel van de Japanse keuken verweven is in de eetcultuur.
Bereiding:
1.
tonijn: Snij de tonijn in strakke banen.
2.
Bestrooi royaal met peper. Niet zouten!
3.
Maak een koekenpan met antiaanbaklaag goed heet en bestrooi royaal met zout.
4.
Schroei de tonijn hier aan iedere kant in maximaal 5 seconden dicht. Zeker niet
langer!
5.
Leg direct in ijswater en laat snel afkoelen.
6.
Dep de tonijn droog en laat afgedekt minimaal 1 uur in de koeling tot rust komen.
7.
Snij à la minute in het gewenst formaat.

voorgerecht 2

Tataki van tonijn met loempia’s van
avocado en krab (vervolg)
10 personen

Bereiding:
8.
tsuyu (Japanse saus): Kook de ingrediënten samen op en laat afkoelen.
9.
Eventueel verfrissen met een beetje sushiazijn.
10.
maïsgel: Cutter de maïs met de kippenbouillon en wrijf door een zeef.
11.
Kook de massa op, voeg de agar agar toe en stort in een bak.
12.
Laat de massa afkoelen en draai glad in een blender of keukenmachine.
13.
Schep de massa in een spuitzak met glad spuitmondje.
14.
loempia’s van avocado en krab: Snijd de avocado in plakjes en plet tussen 		
slagersfolie. Je kunt dit doen met een vleeshamer of steelpan.
15.
Rol er licht met een rolstok/deegroller over zodat de dikte overal gelijk is.
16.
Leg de avocadoplak op een passend plaatje en verdeel er een dunne laag krabvlees 		
over.
17.
Dek af met plasticfolie en vries in.
18.
Maak wasabipasta door het poeder aan te maken met water, zorg dat er een dikke pasta
ontstaat die makkelijk smeerbaar is.
19.
Smeer de bevroren plak aan de avocadozijde zeer dun in met wasabipasta.
20.
Snij de avocado-krab plak in kleine driehoekjes met zijdes van ongeveer 4 centimeter
lengte.
21.
Neem loempiadeeg en snijd er lange banen van met een breedte van ongeveer 4 		
centimeter.
22.
Smeer deze banen in met vloeibaar eiwit.
23.
Rol hier de avocado-krab driehoekjes in en zorg dat het goed plakt.
24.
Bewaar ze tussen plasticfolie tot het frituren.
25.
Frituren in arachideolie van 180°C tot ze mooi goudbruin zijn.
Presentatie:
1.
Spuit kleine dopjes van de maïsgel op de borden. Werk af met Acilla cress.
2.
Dip de tataki in de tsuyu en plaats op de borden.
3.
Frituur de avocado-krab loempia’s in arachideolie van 180°C tot ze mooi goudbruin
zijn.
4.
Snijd ze door en plaats op de borden.

hoofdgerecht

Eend met fris zure saus van geweckte
kersen en diverse groenten bereidingen
10 personen

Ingrediënten:
Eend:
7 st
eendenborst
Saus van kersen:
250 gr cerisa kersen
2 dl
kalfsfond
1 dl
kersensap
4 dl
rode bietensap
1 dl
PX sherry
25 gr aceto balsamico
Knolselderij in jus gekonfijt:
350 gr knolselderij
100 gr kalfsfond
Choucroute van ui:
750 gr halve uiringen
80 gr boter
400 gr witte wijn
100 gr witte wijnazijn
200 gr gevogelte bouillon
10
kruitnagels
10
jeneverbes
10
peperkorrels
10 gr piment
Mini chioggia bietjes:
20 st chioggia bietjes mini
Roomboter
Gepofte gele bietjes:
2 st
gele biet
2 el
olijfolie
1 el
zeezout
Traditioneel denken we vanuit het hoofdingrediënt, meestal vlees of vis. Maar
soms gaat het anders.Deze compositie is vanuit een heel ander startpunt
ontstaan en onderstreept waarom het zo belangrijk is om met producenten en
kwekers in gesprek te gaan. We werden aangestoken door de gepassioneerde
kwekers Willie Bouwmans en Rob Janssen die de culinaire wereld de Cerisa kers
geschonken hebben. Ze vertelden over de eigenschappen en achtergronden en
lieten ons de verschillen proeven met andere rassen. Naast verse kersen verlengen ze het seizoen met ingemaakte Cerisa kersen. De frisse smaak van deze
geweckte kersen combineert perfect met de smaak van wild, in dit geval van
eend. De kersen op zijn beurt combineren weer mooi met bieten en Pedro Ximenez, die beiden verwerkt zijn in de bijzondere saus.

hoofdgerecht

Eend met fris zure saus van geweckte
kersen en diverse groenten bereidingen (vervolg)
10 personen

Bereiding:
1.
eend: Kruid de eendenborst met peper en zout en bak in hete olie op de vetkant 		
goudbruin.
2.
Bak rondom aan en plaats een half uur in een oven van 65°C.
3.
saus van geweckte kersen: Reduceer het sap van de Cerisa kersen, het bietensap, de
Pedro Ximenez en de Balsamico in een steelpan tot een lichte stroop.
4.
Blus de braadpan van de eend af met kalfsjus en laat inkoken.
5.
Zeef de jus en voeg bij de reductie.
6.
Voeg à la minute de geweckte kersen toe.
7.
choucroute van ui: Fruit de halve uiringen aan in de boter tot ze glazig zijn.
8.
De specerijen in een theezeefje doen en samen met de witte wijn, witte wijn azijn en
gevogeltebouillon bij de uien doen.
9.
Laat zachtjes gaar worden.
10.
Laat de uien uitlekken en vang het vocht op.
11.
Het uitlekvocht inkoken tot het bijna begint te karameliseren.
12.
Dit weer bij de ui voegen.
13.
Warm serveren.
14.
knolselderij: Snijd de knolselderij in plakken van 2 centimeter.
15.
Steek de plakken uit met steker 20.
16.
Kook de knolselderij met de jus de veau totdat er een stroperig laagje om de 			
knolselderij blijft zitten en de knolselderij gaar is.
17.
mini chioggiabietjes: Kook de bietjes in de schil in water met zout beetgaar.
18.
Duw de schil eraf en stoof ze à la minute in een beetje water met boter.
19.
gepofte gele bietjes: Was de bietjes maar schil ze niet.
20.
Leg ze op aluminiumfolie en besprenkel met olijfolie en zeezout. Pak de bietjes goed in
de folie.
21.
Laat in ongeveer 1 uur garen in een oven van 180°C. Test de gaarheid met een dunne
prikker.
22.
Haal de bieten uit het folie, verwijder de schil en steek uit met een smalle steker. 		
Verwerk de afsnijdsels (bijvoorbeeld) tot mousseline.
Presentatie:
1.
Snijd de eendeborst in de lengte in tranches.
2.
Verwarm de choucroute van ui en vorm met een grote steker op de borden.
3.
Plaats de getrancheerde eend erbij en werk af met de saus, de bietjes en de 		
knolselderij.

nagerecht 1

Kleine blauwe bessen cheesecake
10 à 15 kleine taartjes

Ingrediënten:
50 gram
250 gram
500 gram
250 gram
250 gram
		
200 gram
		
1 		
150 gram

roomboter, gesmolten
koekkruimels naar keuze
verse roomkaas naturel
suiker
De Zuivelmakers Hangop
Culinair
ei, heel ei gepasteuriseerd
0f verse eieren
limoen
blauwe bessen

Deze blauwe bessen cheesecakejes
met verse roomkaas naturel zijn perfect
als bijvoorbeeld desserttaartje.
Bereiding:
1.
Verwarm de oven voor op 175°C.
2.
Draai de koekjes kort in de keukenmachine en meng er de gesmolten roomboter door.
3.
Bekleed kleine bakblikjes met bakpapier en bedek de bodem met het koekmengsel.
4.
Druk aan zodat zich een stevige bodem vormt.
5.
Meng ondertussen de roomkaas en suiker in de keukenmachine.
6.
Laat de machine rustig draaien en voeg vervolgens beetje voor beetje het ei toe.
7.
Voeg als laatste de hangop toe en meng goed door. Breng op smaak met rasp en sap
van de limoen.
8.
Meng de blauwe bessen er met een spatel door.
9.
Giet de vulling op de bodem en klop de lucht eruit.
10.
Bak ongeveer 40 minuten in de voorverwarmde oven.

nagerecht 2

Yoghurt citroen ijs
10 personen

Ingrediënten:
2 liter 		
700 gram
2 		

yoghurt
basterdsuiker
citroenen, sap

Een super eenvoudig recept
voor mooi yoghurtijs.
Is lang houdbaar
en ook lang goed schepbaar.
Bereiding:
1.
Meng alle ingrediënten met elkaar in een bekken.
2.
Draai het op -8°C tot ijs in de Frix-Air of ijsmachine.

