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M e n u

Gerookte zalm, heilbot en truffel

Fazanten-roomsoep

Aspic van forel en gerookte paling met citroenmelisse

Sorbet van kiwi met meloen en papajasaus

Wildzwijn met kastanjekorst, rodekool spätzli en garnituur 

Sinaasappel-dragon ijsmousse in tuiles, bloedsinaasappelenmousse
en een raster van soezendeeg
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Gerookte zalm, heilbot en truffel Amuse

Benodigdheden Bereidingswijze

Borden op kamertemperatuur.

3 eetl. rookmot

500 gr. heilbot, met vel

5 eetl. rookmot

500 gr. zalmzijde, met vel

2 eetl. gehakte bieslook

2 eetl. gehakte bladpeterselie

(Himalaya)zout, witte peper

Strooi de 3 eetl. rookmot

over de bodem van een

rookoven en verwarm de

rookoven op een klein vuur.

Leg de heilbot, met de

velzijde naar beneden, op

het rooster en sluit het

deksel. Laat de vis zacht-

jes ca. 5 minuten roken.

Haal ze eruit en laat

afkoelen.

Strooi nu de 5 eetl. rookmot over de bodem en leg de zalm , met de

velzijde naar beneden, op het rooster en sluit het deksel. Laat de vis

zachtjes ca. 8 minuten roken. Haal ze eruit en laat afkoelen.

Verwijder de vellen en zo nodig het donkerbruine deel (= deep

skinned). Hak het visvlees tot tartaar. Knip de bieslook en de peter-

selieblaadjes fijn en voeg die aan de tartaar toe, Breng deze op

smaak met het (Himalaya)zout en witte peper uit de molen.

75 gr. zwarte olijven

1 teentje knoflook

14 kappertjes

½ citroen, het sap ervan

40 ml. olijfolie (extra verige)

zout, witte peper

Meng voor de ‘zwarte olijvenpasta’ de zwarte olijven, knoflook,

kappertjes, citroensap en de olijfolie in de keukenmachine.

Breng op smaak met zout en witte peper uit de molen.

280 gr. Franse geitenkaas

olijfolie

1 citroen, het sap ervan

Snijd de geitenkaas in 14 stukjes van 20 gram elk. Leg of zet ze in

een passende schaal en giet er olijfolie over tot ze net onderstaan.

Verdeel er, naar smaak, het citroensap over en marineer de stukjes

geitenkaas hierin tot ze zacht zijn.

7 sneden wit casinobrood Steek met een steker van 5 cm. Ø 14 rondjes uit het witte casino-

brood. Rooster de rondjes onder de salamander mooi goudbruin.

4 theel. truffelpasta

olijvenpasta (zie boven)

zout, witte peper uit de molen

2 bakjes Lemon Cress

75 gr. rucola

Serveren
Meng de heilbot-zalm tartaar met de truffelpasta en 2 volle

eetlepels olijvenpasta. Breng het op smaak met zout en witte

peper uit de molen. Verdeel de heilbot-zalm tartaar met

behulp van een vierkante steker over de borden en garneer ze met

wat Lemon Cress. Leg er een paar kleine rucolablaadjes naast en

lag daarop een geitenkaasje. Druppel er wat van de kaasmarinade

naast. Leg een casino-toastje tegen de tartaar.

Gerookte zalm met heilbot
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Fazanten-roomsoep Soep

Benodigdheden Bereidingswijze

Warme soepkop gebruiken.

Basis gevogeltebouillon (2 ½ liter)

2 middelgrote, gebruinde uien,

aluminiumfolie

2 fazanten

100 gr. wortel, zonder kern, kleinges.

60 gr. bleekselderie, kleingesneden

60 gr. prei, kleingesneden

2 blaadjes laurier

3 pimentbolletjes

10 witte peperkorrels

Zet 14 soepkoppen in de

warmkast.

Leg de uien in een tot 200º C.

voorverwarmde oven. Leg er

een vel aluminiumfolie onder

(op de ovenbodem) om het

uitlopende vocht op te vangen.

Nadat de uien gebruind zijn

deze apart leggen. Gooi het

aluminiumfolie met het vocht

weg.

Verwijder de 4 borsten van de

fazanten en zet die apart.

Spoel de karkassen onder de

koude kraan schoon en hak ze, samen met de poten, klein. Verwijder

zoveel mogelijk van het achtergebleven  vet en vel. Breng in een grote

pan water aan de kook en doe er de karkassen en de poten in. Laat

ze blancheren. Giet, als het water kookt, de botten af in een vergiet en

spoel ze onder de koude kraan koud. Doe de uitgelekte botten in een

pan en doe er zoveel koud water bij tot ze onderstaan. Breng het aan

de kook en schuim het opkomende vuil zorgvuldig af. Voeg dan de

kleingesneden wortel, bleekselderie, prei, laurier, pimentbolletjes,

peperkorrels en de gebruinde ui (zie boven) aan de kokende bouillon

toe. Laat ze nu ca. 60 minuten zachtjes koken. Zeef de fond door een

neteldoekse lap. 

Verwijder het vetlaagje met keukenpapier. U moet 2 ½ liter overhou-

den, ander nog verder inkoken. Laat het dan afkoelen.

1 liter fazantenfond (zie boven)

4 halve fazantenborsten (zie boven)

4 sjalotjes

60 gr. boter

100 gr. bloem, gezeefd

1 ½ liter fazantenfond (= rest)

5 dl. room

zout, witte peper uit de molen

Neem 1 liter fazantenfond en breng die aan de kook. Doe er de 4

halve fazantenborsten in en laat die, met het deksel op de pan, in 10

minuten gaar worden. Zet deze borsten apart. Laat de fond afkoelen.

Snipper de sjalotjes zéér fijn en fruit die in een grote pan glazig aan

in de boter. Bestrooi ze met de gezeefde bloem  en laat die kort mee

fruiten zonder het te laten kleuren. Maak met de 1 liter koude wildfond

eerst een roux. Als deze gaar is de rest (1 ½ liter) wildfond erbij gieten

en laat het geheel ca. 8 minuten zachtjes koken. Giet er dan de room

bij en laat het nog eens 10 minuten zachtjes koken. Breng de soep op

smaak met zout en witte peper uit de molen. Giet de soep

vervolgens door een zeef.

½ bosje peterselie
Serveren
Snijd de afgekoelde fazantenborsten in blokjes en warm

deze in wat soep op. Schep de gloeiendhete soep in de

warme soepkoppen en garneer deze met wat peterselie-

kroontjes. Serveer ze op een schoteltje direct uit.

Fazanten- roomsoep
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Aspic van forel en gerookte paling met citroenmelisse Tussengerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Zeer koude borden gebruiken.

10 blaadjes gelatine (à 1 ½ gr.)

5 sjalotten

20 gr. boter

2 ½ dl. witte wijn

enkele blaadjes citroenmelisse

1 pot visfond
zout, witte peper uit de molen

14 dilletopjes

Zet 14 borden in de vriezer.

Voorzie 14 ringen van 8 cm. Ø

aan de onderkant strak met

aluminium folie en plaats ze

op schalen in de koeling.

W eek voor de gelei de

gelatine blaadjes in ruim

koud water. Snijd de sjalotten

zeer fijn en zet ze in de boter

aan.

Voeg de witte wijn en de

blaadjes citroenmelisse toe

en laat het tot 1 dl. inkoken.

Neem de pan van het vuur en los er de goed uitgeknepen gelatine in

op. Voeg de koude visfond toe en breng het op smaak met zout en

witte peper uit de molen.

Passeer het vocht door een puntzeef en giet het in een platte schaal.

Schep een lepel gelei in de ringen op het aluminiumfolie, leg daarin

een dilletopje, druk het even aan en zet de schalen weer terug in de

koeling. Zet de rest koud weg tot het iets lobbig wordt.

10 eieren

2 rode paprika’s

2 groene paprika’s

500 gr. gerookte paling

2 ½ eetl. fijngeknipte bieslook

45 gr. zachte boter

1 eetl. mosterd (medium)

6 eetl. mayonaise

tabasco

worcestershiresaus

zout, witte peper uit de molen

Kook de eieren hard, laat ze afkoelen en pel ze.

Ontvel de rode en de groene paprika’s met een dunschiller en snijd

het vruchtvlees in piepkleine blokjes (brunoise). Zet apart.

Verwijder vel en graten van de gerookte paling en snijd de paling

klein. Knip de bieslook in heel kleine stukjes.

Pureer in de keukenmachine de hardgekookte eieren samen met de

zachte boter, mosterd, mayonaise, een paar druppels tabasco,

worcestershiresaus en de paling. Breng op smaak met zout en

witte peper uit de molen. Spatel de bieslook en ¾ van de paprika-

brunoise door het mengsel (de rest voor garnering). Doe het mengsel

in 2 spuitzakken en leg die in de koeling.

4 courgettes

olijfolie

5 stuks gerookte forelfilets

in 14 stukjes gesneden

citroenmelisse

Snijd de courgettes met een kaasschaaf in de lengte in dunne

plakken en blancheer ze heel kort in kokend water. Spoel ze direct

koud. Dep ze op een keukendoek droog. Besmeer de repen aan één

kant met olijfolie en bekleed de op de koude schalen gezette koude

ringen met de courgette repen. De ‘oliekant’ tegen de binnenkant van

de ring. Verdeel de palingfarce over de ringen. Giet daarop een klein

laagje gelei en laat het in de koeling opstijven. Leg er dan een stukje

forelfilet met een blaadje citroenmelisse op. Giet hierover weer een

laagje gelei. Zet de gevulde ringen terug in de koeling om alles op te

laten stijven.

1 bosje dille

2 stokbroden

Serveren
Pluk de blaadjes van de dille. Zie voor stokbrood de

receptuur in de keuken. Draai de ringen op de borden om

en verwijder het aluminiumfolie. Haal de ring er voorzichtig

af: de onderkant komt dus boven. Versier het torentje op en rondom

met dille. Strooi wat van de apart gehouden paprika brunoise rondom

op het bord.

Aspic van forel en gerookte paling
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Sorbet van kiwi met ananasmeloen en papajasaus Sorbet

Benodigdheden    Bereidingswijze

Koude borden gebruiken.

150 gr. suiker

2 ½ dl. water

2 ½ dl. witte wijn

6 kiwi’s (ca. 450 gr.)

1 limoen, het sap ervan

Zet 14 borden in de koeling.

Breng de suiker met het water aan

de kook en laat het gaan tot de

suiker opgelost is. Neem de pan van

het vuur en voeg de witte wijn toe.

Roer het even goed door. Laat de

siroop nu verder afkoelen.

Schil de kiwi’s en pureer het

vruchtvlees in de blender.

Roer er het limoensap en de

suikersiroop door.

Draai er in de sorbetière een mooi

sorbetijs van.

1 eiwit Klop het eiwit stijf en voeg dit op de helft van de draaitijd aan het

sorbetijs toe. Schep het ijs in een spuitzak met een grove spuitmond

en leg deze even in de vriezer.

1 papaja (ca. 400 gr.)

30 gr. poedersuiker

1 sinaasappel, het sap ervan

2 cl. Cointreau likeur

Schil tijdens het draaien van het sorbetijs de papaja en snijd het

vruchtvlees in blokjes. Pureer deze met de poedersuiker, het sinaas-

appelsap en de Cointreau.

1 ananasmeloen

Serveren
Snijd de ananasmeloen in tweeën, verwijder de pitjes

en steek er tenminste 42 balletjes uit.

Schep op het midden van elk koud bord een dessertlepel

papajasaus, spuit er een toef sorbetijs in en garneer het met drie

bolletjes ananasmeloen.
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Wild zwijn met een kastanjekorst, rodekool en garnituur Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Zeer warme borden gebruiken.

1 ½ kg. achterbout van wild zwijn,

ontbeend en ontvliesd

zout, witte peper uit de molen

2 à 3 eetl. olijfolie

Zet 14 borden in de

warmkast. Verwarm een

oven voor tot 100º C.

Bestrooi de achterbout

met zout en witte peper

uit de molen en bak het

vlees rondom aan in een

paar lepels olijfolie. Haal

het vlees uit de pan (zet

deze apart) en plaats het in

een ovenschaal. Zet deze

o v e n s c h a a l  i n  d e

voorverwarmde oven en

laat het langzaam verder

garen (ruim 1 uur). Het

vlees is goed als een

kerntemperatuur van 74º C. is bereikt. Houd het vlees warm.

1 winterwortel

1 prei

2 sjalotten

400 gr. knolselderij (vuil)

1 takje tijm

2 dl. rode wijn

2 potjes wildfond
40 gr. zachte boter

40 gr. gezeefde bloem

W as de winterwortel en de prei. Maak de sjalotten en de knolsel-

derij schoon en snijd alles klein. Smoor alles in de apart gezette pan

in de braadjus van het zwijn. Blus het met de rode wijn. Laat het

zachtjes tot de helft inkoken en voeg dan de wildfond toe. Laat dit

weer inkoken tot de gewenste dikte. Zeef de saus in monteer ze met

een ‘beurre manié’ : meng hiervoor met een vork de zachte boter met

de gezeefde bloem . Laat de saus nog enige tijd zachtjes doorkoken

om de bloem te laten garen.

14 kleine Roseval aardappelen W as voor de paddestoelen de Roseval

aardappelen goed schoon. Halveer ze.

Steek een appelboor tot ¾ van de lengte in

de aardappelhelft. Snijd met een mesje tot

tegen het boortje en verwijder aan de

onderkant het overtollige aardappeldeel.

Verwijder de boor voorzichtig zodat er een

paddestoel ontstaat  (zie foto). Kook deze in

water en wat zout gaar. Houd ze warm.

1 rodekool (800 gr.)

3 goudrenetten

200 gr. rozijnen

Snijd de rodekool fijn. Schil de goud-renetten en snijd ze in blokjes.

Kook het geheel gaar.

Proef het af op smaak. W el intussen de rozijnen in lauw water en laat

ze uitlekken. Vermeng ze daarna met de rodekool.

Z.O.Z.

Wild zwijn met kastanjekorst

Aardappel paddestoel
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42 kleine, groene asperges, elk op

10 cm. lengte gesneden

olijfolie

200 gr. kastanjes

½ dl bouillon

200 gr. gehakte amandelen

200 gr. appelstroop

W arm voor de afwerking de salamander voor. 

Roerbak voor de stukken groene asperges met een scheutje olijfolie

in een wok beetgaar.

Gaar de gebroken kastanjes in de bouillon en pureer ze. Meng deze

puree met de gehakte amandelen.

Neen het zwijn uit de oven en smeer het vlees met appelstroop in.

Strooi hierop een laagje van het kastanje/amandel mengsel en

gratineer deze korst licht onder de voorverwarmde salamander.

Serveren
Snijd het wild zwijn in plakken.

Leg het vlees op de warme borden en maak de borden

verder op met de aardappelpaddestoeltjes, rodekool en de

stukjes asperge. Lepel de wildsaus half op het vlees en half op het

bord.
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Sinaasappel-dragon ijsmousse in tuiles, bloedsinaasappelmousse
en een raster van soezendeeg Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Zeer koude borden gebruiken.

4 perssinaasappelen, het sap ervan

2 eetl. verse dragonblaadjes

7 eierdooiers

250 gr. suiker

4 dl. room

Zet 14 ringen van 5 cm. Ø én

14 borden in de vriezer.

Verwarm , voo r  de i js -

mousse, het sinaasappel-

sap.

Hak de dragonblaadjes zéér

fijn. Klop de eierdooiers

schuimig met de suiker,

voeg het warme sap toe en

laa t he t, au-ba in-m arie ,

binden (max. 80º C.). Laat

het mengsel dan, al roerend,

afkoelen.

Klop de lobbig geslagen

room  door het afgekoelde

sinaasappel/dragon mengsel.

150 gr. suiker

4 eierdooiers

4 perssinaasappelen, het sap ervan

Klop, voor de sinaasappelsaus, de suiker met de eierdooiers

schuimig en voeg het sinaasappelsap toe. Klop het geheel au-bain-

marie tot een schuimige saus. Laat het, al kloppend, afkoelen.

80 gr. dragonblaadjes

100 gr. suiker

1 dl. water

Pureer, voor de dragonsiroop, de dragonblaadjes met de suiker.

Breng de puree met het water aan de kook tot de suiker opgelost is.

Passeer de siroop door een fijne zeef.

1 sinaasappel

100 gr. poedersuiker

100 gr. bloem, gezeefd

100 gr. eiwitten

100 gr. net gesmolten boter

Verwarm, voor de tuiles, de oven voor tot 160º C. Rasp de schil van

de sinaasappelen. Zeef de poedersuiker en de bloem  in een kom.

Roer dit mengsel glad met, au-bain-marie de tot ca. 45º C. verwarm-

de eiwitten. Voeg dan, beetje bij beetje, al roerend de zacht ge-

maakte boter en de sinaasappelrasp toe. Strijk 14 dunne cirkels van

15 cm. Ø uit op een bakmatje. Bak de tuiles ca. 8 minuten in de

voorverwarmde oven af tot de randjes goudbruin zijn en het binnen

in nog licht. Vouw ze snel, een voor een, om een vormpje en laat ze

afkoelen.

1 dl. melk

50 gr. boter

snufje zout

60 gr. bloem, gezeefd

2 eieren

Verwarm, voor de soezendeeg rasters, de oven voor tot 160º C.

Verwarm de melk en de boter tot ca. 95º C. (dus tegen de kook).

Voeg de gezeefde bloem  toe en roer het mengsel glad tot een bal

ontstaat. Doe het deeg in een schone, koude beslagkom en roer er

de eieren één voor één door tot een gladde massa.

Doe de massa in een spuitzak en spuit heel dun 14 rasters van ca 8

cm. vierkant op een bakmatje. Bak de rasters 15 minuten in de

voorverwarmde oven af tot ze mooi goudbruin zijn.

Sinaasappel- dragon ijsmousse
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4 ½ gr. (blaadjes) gelatine

1 dl. melk

2 dl. room

3 eierdooiers

60 gr. suiker

30 gr. witte chocolade

2 ½ dl. bloedsinaasappelsap

2 gaspatronen voor de kidde

W eek de blaadjes gelatine in ruim koud water.

Verwarm de melk met de room . Klop de eierdooiers met de suiker

schuimig en voeg het dan aan het melk/room mengsel toe. Los de

gelatine, al roerend, in dit mengsel op. Laat de chocolade in de

warme massa smelten en laat de massa dan afkoelen.

Roer er het bloedsinaasappelsap door. Doe de massa in een kidde

met 2 gaspatronen en zet deze tot gebruik in de koelkast.

3 (bloed)sinaasappels

14 chocoladestengels

Serveren
Leg een 

tuile op een ijskoud bord. Leg daarin een bolletje ijs. Lepel

de sinaasappelsaus boven en de dragonsaus in een halve

cirkel om de tuile. Spuit een laagje bloedsinaasappelsaus op het ijs

en dek het met een soezenraster af. Garneer het met 2 partjes

(bloed)sinaasappel en een chocoladestengel.
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