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gerecht 1

Bresaola met aardappelsalade
Amuse

december 2010

14 personen

Bresaola met aardappelsalade

14 personen

Ingrediënten:
42
4
4
1
100
¼

pl
st
tk
tl
g
bos

Bresaola
Grote aardappelen (Nicola)
Tijm
Kummel
Mager gerookt spek
Bieslook
Crème fraîche
Mayonaise
Citroenazijn
Mosterd
Slagroom

0,75
0,25
25
0,75
1,75
0,5

dl
dl
g
dl
dl
dl

Rode port
Rode wijn
Sjalot
Oude balsamico azijn
Druivenpitolie
Olijfolie

14
75
100
30

pl
g
g
g

Pancetta
Rucola
Parmezaan snippers
Pijnboompitten

Bereiding:
1.
2.
3.
4.
5.

Snipper de sjalot.
Kook de rode port, de rode wijn en de sjalot in tot het stroperig wordt en zeef het geheel.
Voeg de balsamico azijn toe en roer goed door.
Voeg de druivenpitolie en de olijfolie toe. Breng op smaak met peper en zout.
Kook de aardappels in de schil met tijm, kummel en zout gaar. Pel de aardappels en snijd
ze in brunoise.
6. Bak het gerookt spek uit en verkruimel het.
7. Meng de aardappelbrunoise met het uitgebakken spek en de gesnipperde bieslook en voeg
mosterd, crème fraîche, slagroom en mayonaise naar smaak toe. Breng op smaak met
peper en zout.
8. Bak de pancetta en rooster de pijnboompitten.

Presentatie:
1. Leg op ieder bord 3 plakjes Bresaola en bestrijk het vlees met wat vinaigrette en bestrooi
met peper en zout.
2. Leg hier de pancetta boven op.
3. Schik er enkele takjes rucola op en wat Parmezaan snippers.
4. Leg daarop de aardappelsalade.
5. Garneer met wat pijnboompitten en enkele druppels vinaigrette.

gerecht 2

Kalfszwezerik met pastinaak en witlof
Amuse

14 personen

Kalfszwezerik met pastinaak en witlof

december 2010
14 personen

Ingrediënten:
1 kg
Kalfszwezerik
9 st
Kleine witlof
500 gr
Pastinaak
200 gr
Aardappelen
4 el
Xeresazijn
2 el
Fijne suiker
150 gr
Boter
1 dl
Arachideolie
100 gr
Bloem
1 st
Bouquet garni (laurier, tijm,
wortel, selderie, ui,
peperbolletjes)
Peper, zout, nootmuskaat
Bieslook voor garnering

Bereiding:
1. Spoel de zwezerik goed. Kook gaar in licht gezouten water met het bouquet garni. (15 à 20
minuten). Laat afkoelen. Ontvlies de zwezerik en ontdoe van verdere onrechtmatigheden.
2. Snijd mooie plakjes en zet weg.
3. Schil de pastinaak, snijd in even grote stukken als de aardappel. Kook gaar met de geschilde
aardappels. Giet af en laat goed uitstomen. Voeg wat boter toe en pureer het geheel met de
stamper en wrijf dan door de bolzeef. Breng goed op smaak met peper en zout en houd
warm.
4. Snijd de witlof in de lengte en haal de kern eruit maar laat het uiteinde zitten. Bak de witlof in
olie met boter goudbruin. Giet het overtollige vet weg en strooi dan de suiker over de witlof.
Voeg ook peper en zout toe. Als de suiker begint te karameliseren afblussen met de
xeresazijn. Snijd de Witlof nogmaals in de lengte doormidden en snijd de harde uiteindjes af.
5. Meng de bloem met peper en zout en haal de plakjes zwezerik erdoor. Bak de plakjes
zwezerik mooi krokant in olie met boter.
Presentatie:
1. Leg op ieder warm bord wat pastinaakpuree en leg daar om en om een stukje witlof,
zwezerik, witlof, zwezerik.
2. Druppel er wat jus van de witlof omheen.
3. Garneer met wat bieslook.

gerecht 3

Zeebaars met salie, ham en tomatencoulis
Amuse

december 2010

14 personen

Zeebaars met salie, ham en tomatencoulis

14 personen

Ingrediënten:
700
4
14
100
160

g
pl
st
g
gr

4 st
2 t
2 el
28 st

Filets van zeebaars met vel
Gedroogde ham (Ganda)
Salieblaadjes
Tempurameel
Water
Olijfolie
Rijpe vleestomaten
Knoflook
Olijfolie
Balsamico azijn
Peper, zout, fleur de sel
kleine salieblaadjes

Bereiding:
1. Dep de zeebaars filets droog en snijd ze in schuine stukken van 3cm breed.
2. Snijd de ham in repen van 0,5cm breed.
3. Scheur de salieblaadjes overlangs in tweeën.
4. Wikkel rond elk stukje vis een reep ham en steek er een half salieblaadje tussen.
5. Ontvel en ontpit de tomaten en pureer ze met de knoflook.
6. Voeg de olijfolie toe en een scheutje balsamico azijn.
7. Breng op smaak met peper en zout.
8. Maak het tempurameel aan met ijskoud water.
9. Haal de stukjes vis door het beslag en fruit ze in een laagje olijfolie.
Presentatie:
1. Leg wat tomatencoulis op een klein bord.
2. Leg daarop twee stukjes vis.
3. Versier met een klein salieblaadje en strooi er wat fleur de sel op.

gerecht 4

Kreeft Thermidor
Amuse

december 2010

14 personen

Kreeft Thermidor

14 personen

Ingrediënten:
7 st

60
75
6
3
4
0,4
6
6
3,5
300

gr
gr
dl
st
dl
dl
tk
tk
el
gr

2 st

Kreeft (700gr per stuk)
Groenten voor de bouillon
(1 ui, 1 winterwortel, bosje
selderij)
Boter
Bloem
Melk
Sjalot
Visbouillon
Witte wijn
Dragon
Peterselie
Engelse mosterd
Parmezaanse kaas geraspt.
(een zachte zoals grana
pardano)
Zeezout en cayennepeper
Stokbrood

Let op: Er kan zwarte drab in de kreeftenkop zitten. Dit is onverteerde wier. Goed spoelen. De
kreeft is goed!
Bereiding:
1. Breng ruim water aan de kook met de groenten en peper en zout. Kook de kreeften in 7-8
minuten gaar en snijd ze in de lengte doormidden. Doe dit netjes want je hebt de
kreeftenkarkassen nog nodig om weer te vullen) Als er koraal in zit dit apart houden voor de
saus.
2. Haal de scharen eraf en haal het vlees eruit. Haal de staarten uit de karkassen. Maak de
karkassen goed schoon en laat ondersteboven uitlekken. Dep droog voor gebruik.
3. Snijd de staarten in plakken en hak de rest van het kreeftenvlees grof. Zet weg.
4. Roux: Smelt de boter en voeg de bloem toe en voeg dan onder voortdurend roeren de melk
toe tot een gladde dikke saus ontstaat.
5. Bak het stokbrood af.
6. Laat de visbouillon, de witte wijn, de sjalot, dragon en peterselie inkoken tot er slecht een
bodempje van over is. Zeef deze reductie en voeg bij de roux.
7. Meng de Engelse mosterd en1/3 van de Parmezaan door de saus.
8. Lepel in ieder karkas wat saus en verdeel dat al het kreeftenvlees over de 14 karkassen. Lepel
dan de rest van de saus over het kreeftenvlees. Bestrooi met Parmezaan.
9. Gratineer de kreeften onder de salamander vlak voor uitserveren.
Presentatie:
1. leg op ieder bord een gegratineerde kreeft en serveer snel uit met een plakje stokbrood.

gerecht 5

Spiesje van bosduif met appelcompote
Amuse

14 personen

Spiesje van bosduif met appelcompote

december 2010
14 personen

Ingrediënten:
10 st
Filet van bosduif
2 st
Pastinaak
3 el
Honing
3 tk
Rozemarijn
3 el
Notenolie
3 el
Arachideolie
Peper zout
14 st
Satéprikkers
Appelcompote
500 gr
Goudrenetten
8 gr
Vanillesuiker
½ tl
Kaneel
1,5 el
Citroensap
50 gr
Rozijnen
Suiker

Bereiding:
1. Vries de bosduif licht aan zodat er gemakkelijk flinke dobbelstenen van gesneden kunnen
worden.
2. Snijd de geschilde appels in blokjes en doe in een pan. Voeg vanillesuiker, suiker naar smaak,
rozijnen en het citroensap toe en zet 15 minuten op een matig vuur. Laat dan afkoelen tot
kamertemperatuur.
3. Schil de pastinaak en snijd in kleine blokjes van ongeveer 1x1 cm.
4. Bak de blokjes pastinaak in de noten- en arachideolie goudbruin. Giet de olie af en voeg de
honing toe. Laat nog even zacht bakken en voeg dan de gesnipperde rozemarijn toe. (houd
warm)
5. Kruid de blokjes bosduif met peper en zout en steek dan 4 stukjes op een satéprikker.
6. Bak de spiesjes in de boter vlak voor uitserveren. Let op dat het niet te hard gaat.
Presentatie:
1. Leg op ieder bord een schepje pastinaak en leg daar de spies met de bosduif op.
2. Doe een schepje appelcompote in een steelpannetje en zet op het bord.

gerecht 6

Wrap met geitenkaas
Amuse

14 personen

Wrap met geitenkaas

december 2010
14 personen

Ingrediënten:
4 st
Tortillawraps
400 gr
Geitenkaas (Bettine zacht
zonder korst)
1 dl
Room
8 st
Gedroogde vijgen
100 gr
Walnoten
1 st
Appel (cox)
1 el
Balsamico (goede
stroperige)
1 el
Notenolie
1 el
Zonnebloemolie
100 gr
Eikenbladsla

Bereiding:
1. Meng de geitenkaas goed met de room.
2. Hak de helft van de walnoten en snijd 6 vijgen heel fijn. Meng dit door de kaas en voeg nog
wat peper en zout toe.
3. Strijk dit kaasmengsel over de wraps en rol de wraps strak op en verpak ze in huishoudfolie.
Zet 20 min. in de koeling.
4. Meng de rest van de noten en de in plakjes gesneden vijgen door de sla.
5. Was de appel en snijd mooie dunne plakjes.
6. Meng de 2 soorten olie en de balsamico tot een dressing, breng op smaak.
7. Snijd plakjes van de wraps van ongeveer 1 cm dikte. (gebruik de kontjes niet)
8. Meng vlak voor uitserveren de dressing door de sla.
Presentatie:
1. Leg op ieder bord een plukje sla.
2. Leg daar enkele plakjes appel op
3. Leg daar 2 à 3 plakjes geitenkaaswrap op.

gerecht 7

Appelsnoepje met baileysroom en kruimels
Nagerecht

december 2010

14 personen

Appelsnoepje met baileysroom en kruimels

14 personen

Ingrediënten:
Kruimels
80 g
80 g
80 g

Boter
Suiker
Bloem

Appelsnoepje
7 st
Grote appels (Jonagold)
7 el
Acaciahoning
20 g
Vanillesuiker
75 g
Blanke amandelen
75 g
Hazelnoten
Filodeeg 2 pakjes à 10
velletjes (AH)
Boter
50 gr
Bruine cassonade
Room
3 dl
30 g
Vanille-ijs
150 gr
125 gr
5 dl
1,5 dl
1 st
1 st

Slagroom
Suiker
Scheutje Baileys
Eierdooier
Suiker
Melk
Room
Vanillestokje
Citroen

Bewaar het filodeeg onder een vochtige theedoek zodat het niet kan uitdrogen. Deeg dat over is,
weggooien want het is dan niet meer geschikt voor de volgende groep.
Bereiding:
1. Meng voor de kruimeltjes de bloem, de suiker en de boter tot een grove, korrelige massa.
2. Strooi dit uit op een bakmatje en bak in de oven op 180 graden tot ze mooi bruin zijn.
3. Schil de appels en snijd ze in kleine blokjes.
4. Bak de blokjes in boter en voeg, zodra ze wat zacht zijn, de honing en de vanillesuiker toe en
laat karameliseren.
5. Hak de noten en voeg die bij de appels. Laat afkoelen.
6. Vanille-ijs: Verwarm de melk met het opengesneden vanillestokje. Klop de dooiers met de
suiker schuimig en voeg het sap van ¼ citroen toe. Voeg al kloppend de hete melk toe en
verwarm het mengsel tot 85 graden. Laat de pan schrikken in koud water en blijf regelmatig
roeren. Zeef het mengsel en draai er in de ijsmachine ijs van. Halverwege de draaitijd de
room langzaam toevoegen. Als het ijs klaar is even in de diepvries zetten.
7. Smeer één voor één 14 plakken filodeeg in met boter en bestrooi met cassonade. Vouw dan
dicht.
8. Leg elk dubbel filovel op een stuk plastic folie.
9. Leg er een reep appelblokjes op maar laat de zijkanten vrij. Rol dan op.
10. Haal de folie weg en draai de uiteinden als bij een toffee.
11. Leg op een bakmat en bak af in de oven op 200 graden tot ze goed bruin zijn.


















 
 












