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amuse

Gebakken Sint-Jakobsschelp met groene 
kruidensaus
14 personen

Amuse november 2010

Gebakken Sint-Jakobsschelp met groene kruidensaus 14 personen

Ingrediënten:

2 st rode bieten (ongekookt)
1 bos peterselie
1 tl Dijonmosterd
2 el kappertjes
4 st ansjovisfilets
3 el olijfolie

14 st Sint-Jakobsschelpen
2 st limoenen

olijfolie
peper en zout

Bereiding:

1. Was de rode bieten en kook deze in ruim kokend water ong. 30 min. tot ze gaar zijn. Laat 
afkoelen. Haal de buitenste schil er voorzichtig af en snijd de 2 bieten in dunne plakken (2 
plakjes per persoon). 

2. Meng in een kom 4 eetlepels fijngehakte peterselie, 2 eetlepels afgespoelde en fijngehakte 
kappertjes, 4 fijngehakte ansjovisfilets, 1 theelepel Dijonmosterd en 3 eetlepels olijfolie tot 
een sausje. Breng op smaak met peper en zout.

3. VLAK VOOR HET UITSERVEREN. Dep de Sint-Jakobsschelpen droog met keukenpapier en 
bestrooi met zout en peper. 

4. Verhit wat olijfolie in een koekenpan en bak de Sint-Jakobsschelpen op een hoog vuur aan 
beide kanten in 1-2 minuten goudbruin.  

Presentatie:

1. Leg op elk bordje 2 plakjes rode biet (dakpansgewijs). 
2. Zet hier de gebakken Sint-Jakobsschelp in het midden op.
3. Schep de groene kruidensaus erover.
4. Garneer met een 1/2schijfje limoen.
5. Direct uitserveren.



voorgerecht

Salade met gerookte ganzenborst

14 personen

Voorgerecht november 2010

Salade met gerookte ganzenborst 14 personen

Ingrediënten:

1200 g Ganzenborst

salade
300 g Mandarijntjes (uitgelekt) 

blik
12 stengels Bleekselderij
25 ml Grand Marnier
5 bl Gelatine

100 g Cashewnoten, gebrand en 
gezouten

300 g Druiven, witte

dressing
2 dl Griekse yoghurt

½ dl Walnoten olie
0,3 dl Frambozenazijn

Citroensap naar smaak
Peper en zout

30 ml Gembersiroop

garnering
½ bs Bieslook

Bereiding:
1. Ganzenborsten kruislings insnijden en kruiden met peper en zout.
2. De ganzenborst 6 minuten roken in de rookoven.
3. Daarna 10 tot 12 minuten in een oven van 160 graden plaatsen tot het mooi rose is.
4. Het vet eraf halen en de ganzenborst op kamertemperatuur houden in folie in de 

warmhoudkast.
5. Salade. De bleekselderijstengels van de draden ontdoen. Van de stengels bleekselderij 3 

mooie holle stukjes (per persoon) van ong. 3 cm afsnijden.
6. De rest van de bleekselderij brunoise snijden.
7. Deze 2 bereidingen blancheren en koud afspoelen.
8. Druiven halveren en pitjes eruit halen.
9. Mandarijnen pureren en op smaak brengen met wat citroensap en verwarmen.

10. De in koud water geweekte gelatine uitknijpen en in de hete puree oplossen.
11. De grand marnier erdoor mengen.
12. De mandarijnen gelei op een plat schaaltje gieten en op laten stijven.
13. Noten fijnhakken. Wat achterhouden voor garnering. 
14. Voor het uitserveren de stukjes bleekselderij vullen met de mandarijnengelei en wat over 

is van de gelei in mooie blokjes snijden en als garnering gebruiken.
15. Maak een dressing van de ingrediënten. 

Presentatie:
1. Meng de brunoise van bleekselderij met de gehakte noten en druiven en leg dit in het 

midden van een bord.
2. Giet er wat dressing overheen.
3. Leg hierop de in dunne plakjes gesneden ( met snijmachine) gerookte ganzenborst. 
4. Garneer af met takjes bieslook.

Voorgerecht november 2010

5. Garneer af met de gevulde bleekselderij stukjes, blokjes mandarijnengelei, wat gehakte 
cashewnoten en dressing rondom de salade.

6. Als laatste wat sprietjes bieslook erop leggen.



tussengerecht

Gevogeltebouillon met room

14 personen

Tussengerecht november 2010

Gevogeltebouillon met room 14 personen

Ingrediënten:

8 st Gedroogde morieljes
1 Borrelglaasje cognac
1 kg Kwartelkarkassen

Boter
1 st Prei
2 st Uien
4 st Kruidnagel
3 st Laurierblaadjes

250 g Bleekselderij
3 l Water

Zout en peper
Weekvocht van morieljes
Gevogeltebouillon poeder 
om op smaak te brengen

2 dl Opgeklopte room
14 st Toefjes peterselie

Bereiding:

1. Doe de gedroogde morieljes in een schaaltje met de cognac en voeg 1,5  dl water toe en 
laat dit weken.

2. Bak de kwartelkarkassen in de hete boter lichtbruin. Voeg de prei, met kruidnagel 
bestoken uien, laurierblaadjes en in stukken gesneden selderij toe.

3. Blus af met water en voeg de peterseliestelen ( bewaar 14 toefjes ) toe.
4. Laat tot de helft inkoken.
5. Voeg het weekvocht van de morieljes toe en breng op smaak met gevogeltebouillon 

poeder.
6. Zeef de soep zodat er een mooie heldere bouillon ontstaat.
7. Snijd de morieljes fijn en voeg toe aan de bouillon.

Presentatie:

1. Schenk de bouillon in champagneglazen.
2. Schep er de geklopte room op.
3. Garneer met een toefje peterselie.



Tussengerecht november 2010

Gegrilde tarbot met shiitake, basilicum, trostomaatje en gefrituurde 

oester 14 personen

Ingrediënten:

14 st Tarbotfilet zonder vel 
(ong. 60 gr pp)

60 st Shiitake paddenstoelen
2 bs Basilicum

42 st Mini trostomaatjes
14 st Oesters

Olijfolie
Aceto balsamico
Aceto balsamico siroop 
ter garnering
Pankomeel

Bereiding:

1. Zet de mini tomaatjes in een ovenschaal, giet hierover een mooie olijfolie en een scheutje 
aceto balsamico.

2. Bestrooi dit licht met peper en zout en zet 1 uur in de oven op 120 graden. Daarna laten 
afkoelen.

3. Snijd het harde stukje van de shiitake af en gooi ze weg. Snijd de hoeden in plakjes.
4. Snijd wat basilicum fijn en houd 14 mooie blaadjes achter voor garnering.
5. De paddenstoelen in wat roomboter garen, samen met de fijngesneden basilicum, LET OP 

dat ze niet te gaar worden.
6. Zet deze weg tot gebruik en maak vlak voor het opdienen even warm.
7. Frituur de 14 blaadjes basilicum mooi krokant op 170 graden en bewaar tot gebruik en leg 

op een keukenpapiertje. 
8. Haal de oesters uit de schelp en maak ze droog. Haal ze door de bloem en daarna door 

wat losgeklopt eiwit. Als laatste door het pankomeel.
9. Frituur ze voor uitserveren.

10. Vlak voor uitserveren de tarbot in de boter bakken.
11. Breng op smaak met peper en zout.

Presentatie:

1. Neem de borden uit de warmtekast.
2. Leg de warme paddenstoelen in het midden van het bord en leg er de tomaatjes 

tegenaan.
3. Leg op de paddenstoelen een stukje tarbot en hierop een gefrituurd basilicumblaadje. 
4. Leg de gefrituurde oester op het basilicumblaadje.
5. Het bord afwerken met wat aceto balsamico siroop.

tussengerecht

Gegrilde tarbot met shiitake, basilicum, trostomaatje 
en gefrituurde oester
14 personen



hoofdgerecht

Hazenrugfilet met cassissaus en een tarte Tatin 
van sjalotten
Hoofdgerecht november 2010

Hazenrugfilet met cassissaus en een tarte Tatin van sjalotten 14 personen

Ingrediënten:

Hazenrugfilets
14 st Hazenrugfilets 100 gr per stuk

Boter, olie
Peper en zout
Cocktailprikkers

Cassissaus
3 dl Rode wijn

1½ dl Crème de cassis
½ st Rode ui
75 g Winterwortel
75 g Knolselderij
5 dl Wild fond
3 tak Tijm
2 st Laurierblaadjes
4 st Gekneusde 

peperkorrels
4 st Geplette jeneverbessen
1 el Rode Bessengelei

Olie
Allesbinder

Aardappel-knolselderijpuree
750 g Aardappelen
250 g Knolselderij

Boter, melk

Spruitjes

500 g Spruitjes
4 el Crème fraîche

Peper, zout en nootmuskaat

Tarte Tatin van sjalotten
1 kg Sjalotten 
5 pl Bladerdeeg
1 el Honing

10 st Jeneverbessen
Suiker naar smaak, peper, zout

Bereiding:

 
1. Hazenrugfilets: Vouw de punten van de filets naar binnen en zet vast met een prikker. 

Bestrooi met peper en zout. Zorg dat de hazenrugfilets op kamertemperatuur zijn voordat ze 
gebraden worden.

2. Verwarm de boter en olie in een koekenpan en bak hierin de hazenrugfilets aan alle kanten 
bruin. Doe dit vlak voor uitserveren en houd de filets warm in een oven van 60 à 70 graden. 

3. Saus: Doe de rode wijn en de crème de cassis samen in een pan en laat inkoken tot 1,5 dl. 
Zet de gesnipperde rode ui en de in stukjes gesneden wortel en knolselderij aan in de olie. 

4. Voeg de wild fond en de rest van de ingrediënten, behalve de allesbinder en de gelei, toe en 
laat inkoken tot 2 dl.



hoofdgerecht

Hazenrugfilet met cassissaus en een tarte Tatin 
van sjalotten

Hoofdgerecht november 2010

5. Voeg de ingekookte wijn toe. Passeer de saus door een zeef en bind eventueel met 
allesbinder. Breng de saus op smaak met de rode bessengelei.

6. Tarte tatin van sjalotten: Pel de sjalotten en laat ze heel. Kook ze 2 minuten in gezouten 
water, giet af en laat afkoelen. Stoof de sjalotten gaar in boter en een klein beetje water 
samen met de geplette jeneverbessen in een koekenpan, afgedekt met aluminiumfolie + 
deksel. Breng op smaak met peper en zout en voeg de honing en de suiker toe. 
Laat dit karameliseren en blus af met een klein scheutje water. Laat het water eventjes 
inkoken en laat dan alles afkoelen. Schik de sjalotten in een beboterde taartvorm en giet de 
jus erover. 
Leg de plakjes  bladerdeeg op elkaar en rol ze uit tot een cirkel die iets groter is dan de 
omtrek van de taartvorm. Prik de deeglap hier en daar in met een vork, leg die over de 
sjalotten en duw de zijkant in de vorm. 
Bak de taart gedurende ongeveer 10 minuten in een voorverwarmde over op 230 graden.

7. Spruitjespuree: Maak de spruitjes schoon en kook gaar in water en zout. Giet af en spoel 
met ijskoud water. Pureer de spruitjes in de keukenmachine en voeg zoveel crème fraiche toe 
als nodig is voor een smeuïge puree. Breng op smaak met peper, zout en nootmuskaat. Houd 
warm.

8. Aardappelknolselderijpuree: Kook de aardappels met de stukken knolselderij gaar en 
maak er een smeuïge puree van.

Presentatie: (de foto wijkt af van de beschrijving)

1. Plaats op ieder bord een ring en vul die met de aardappelpuree.
2. Snijd de hazenrugfilets in plakjes en leg op de puree of leg de filet in zijn geheel op de puree.
3. Leg op ieder bord een quenelle van de spruitjespuree.
4. Draai de tarte Tatin van sjalotten om op een bord en snijd er 14 puntjes uit en leg er één op 

elk bord.
5. Schep de saus over het vlees. 



Nagerecht november 2010

Nougatparfait met sorbet van passievruchten en 

sinaasappelsalade 14 personen

Ingrediënten:

Parfait
3 dl Slagroom

120 g Honing
75 g Suiker
3 el Water

960 g Eiwit

Vulling

50 g Pecannoten
50 g Zachte nougat
50 g Bigareaux (= gekonfijte 

kersen)
50 g Pistachenoten

Passievruchtensorbet
2 dl Suikerstroop (1 dl 

water en 100 gr suiker) 
2 dl Passievruchtenpuree

25 g Eiwit

Sinaasappelsalade
8 st Handsinaasappels
4 st Passievruchten
1 dl Suikerstroop

Italiaans schuim

60 g Eiwit
100 g Fijne suiker

Bereiding:

1. Parfait: Klop de slagroom lobbig en zet koud weg. Verwarm de honing met de suiker en het 
water tot 115 graden. Laat een beetje afkoelen. 

2. Klop het eiwit stijf. Voeg al kloppende de hete honing-suikeroplossing toe en blijf kloppen 
totdat het koud is.

3. Hak de ingrediënten bestemd voor de vulling fijn en schep samen met de slagroom door het 
eiwitmengsel. 

4. Leg ringen op een blad met bakpapier. Schep de parfait in de ringen en zet de parfait 10 min. 
in de blast-chiller. Maak dan een holte in de parfait waar later een bolletje sorbetijs in kan 
liggen. Zet de parfait nogmaals in de blast-chiller tot hij goed bevroren is. Bewaar de parfait 
in de (gewone) vriezer en zet de parfait een half uur voor het uitserveren  in de koeling.

5. Passievruchtensorbet: Breng het water en de suiker aan de kook tot de suiker gesmolten is 
en laat afkoelen. Meng de ijskoude suikerstroop met de ijskoude passievruchtenpuree. 

6. Klop het eiwit stijf en voeg toe aan het passievruchtenmengsel. Draai hiervan sorbetijs in de 
ijsmachine. Bewaar het sorbetijs in de vriezer, het moet goed koud zijn omdat het Italiaans 
schuim nog met de koksbrander bruin gekleurd moet worden. 

7. Sinaasappelsalade: Snijd de sinaasappelpartjes tussen de vliezen uit. Schep ze in een zeef 
en laat ze uitlekken. Doe de partjes in een kom.

8. Snijd de passievruchten doormidden en schep het vruchtvlees er uit en doe het in de kom.

nagerecht

Nougatparfait met sorbet van passievruchten 
en sinaasappelsalade
14 personen



nagerecht

Nougatparfait met sorbet van passievruchten 
en sinaasappelsalade
vervolg
Nagerecht november 2010

9. Voeg de suikerstroop (naar smaak) toe aan de sinaasappelpartjes en het vruchtvlees van de 
passievruchten in de kom en schep door elkaar.

10. Italiaans schuim: VLAK VOOR HET UITSERVEREN. Klop het eiwit stijf en voeg de suiker 
al kloppend toe. Klop totdat het eiwit in pieken staat. Doe in een spuitzak met een gekarteld 
mondstukje.

Presentatie:

1. Haal de parfait uit de ringen en leg op het midden van het bord.
2. Doe in de holte een bolletje passievruchtensorbetijs. 
3. Spuit wat Italiaans schuim op het sorbetijs en gratineer met de koksbrander.
4. Schep de sinaasappelsalade om de parfait heen.


