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M e n u
Met dank aan:   de Menucommissie

Hollandse garnalen met runderrookvlees

Abrikozen-wortel soep

Filet van kip, kippenlever, baby gem sla en koffiesaus

Bloedsinaasappel sorbet

Zeeduivel met paling, Zaanse mosterd en een 
saus van gerookte witlof 

Zaanse beschuitcake met hangop

|   Bij 1 eetl., 1 koffiel. en/of 1 theel. leest u altijd: ‘1 afgestreken (eet-/koffie-/thee-) lepel’, tenzij anders staat vermeld !
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Hollandse garnalen met runderrookvlees Amuse

Benodigdheden  Bereidingswijze

Bordjes op kamertemperatuur gebruiken.

1 komkommer
2 dl. sushi-azijn
2 dl. mirin (= zoete Japanse

rijstwijn) dus géén sake
2 ½ eetl. mayonaise van: eier-

dooier, mosterd, citroensap,
zout, witte peper, zonnebloemolie

½ bosje peterselie, de blaadjes
1 dl. zonnebloemolie

30 gr. pijnboompitten
400 gr. Hollandse garnalen, goed

uitknijpen !
2 ½ eetl. crème fraîche

zout, witte peper uit de molen

Zet 14 kleine borden op het werkblad.

Schil de komkommer, verwijder de zaadlijsten en snijd
het vruchtvlees in kleine blokjes (2x2 mm.). Roer de
sushi-azijn en de mirin door elkaar en voeg de kom-
kommer blokjes toe. Laat 30 minuten marineren.
Laat goed uitlekken en op keukenpapier nadrogen.
Maak een mayonaise van eigeel, mosterd, citroensap,
zout, witte peper uit de molen en zonnebloemolie. Haal
al de blaadjes van de peterseliestelen en draai er met  1
dl. zonnebloemolie en de pijnboompitten met de staaf-
mixer een mooie gladde crème van. Meng 2/3 van de
‘droge’ komkommerblokjes met de uitgeknepen 400 gr.
Hollandse garnalen, mayonaise en crème fraîche. Breng
het op smaak met zout en witte peper uit de molen.

14 plakjes runderrookvlees (iets
dikker gesneden dan normaal)
vershoudfolie

Leg 3 plakjes runderrookvlees iets overlappend op vers-
houdfolie, leg hierop een reep garnaal/komkommer
mengsel en draai het geheel in de folie tot stevige
rolletjes. Zet die 30 minuten in de vriezer en daarna, tot
gebruik, in de koeling.

Hollandse garnalen met runderrookvlees
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overgebleven komkommer
  blokjes (brunoise)

100 gr. Hollandse garnalen
peterselie crème (zie boven)

Serveren
Snijd de rolletjes, met een scherp mes, in 28
gelijke porties en zet 2 porties op elk bordje.
Nappeer het met de overgebleven komkommer

brunoise en Hollandse garnalen en druppel er wat
peterselie crème omheen.
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Abrikozen-wortel soep Soepen

Benodigdheden   Bereidingswijze

Warme, Lyonese soepkopjes gebruiken.

Basis kippenfond
2 kg. nekken en/of vleugeltjes

van kip
1 flinke winterwortel
1 prei
2 stelen bleekselderij

100 gr. champignons
1 ui
2 kruidnagels

wat olie
1 dl. witte wijn

3 ½ liter koud water
1 teentje knoflook
1 stukje foelie

bouquet garni van: 1/4 knolselderij,
1  takje tijm, 1 blaadje laurier,
8 witte peperkorrels

Zet 14 Lyonese soepkopjes in de warmkast.

Was, voor de kippenfond, de kippennekken en/of -
vleugeltjes grondig. Was de winterwortel, prei en
bleekselderij en snijd deze in kleine stukjes. Druk de
champignons plat. Besteek de ui met 2 kruidnagels.
Doe wat olie in een soeppan.
Zet het vuur hoog en laat de kippennekken en/of -
vleugeltjes hierin aanbraden tot ze aan alle kanten ge-
kleurd zijn. Voeg nu de gesneden groenten toe. Laat ze
enkele minuten op een klein vuur zweten. Blus het af met
de witte wijn. Doe er dan 3 ½ liter koud water bij. Breng
het aan de kook en schuim het zorgvuldig en regelmatig
af. Voeg dan de knoflook, foelie en het bouquet garni
toe en laat het geheel ca. 3 uur zachtjes trekken (90º C.)
of 75 minuten in een snelkookpan. Zeef de kippenbouil-
lon, laat ze afkoelen en ontvet ze. Kook de kippen-
bouillon tot een fond van 2 ½ liter in. Gebruik 2 liter voor
de soep en doe 5 dl. naar het tussengerecht.

5 dl. kippenfond (zie boven)
1 enkele kippenborst + de borst-

haasjes van het tussengerecht
350 gr. worteltjes

wat kippenfond (zie boven)

Gebruik de 5 dl. kippenfond om de schoongemaakte
kippenborst + de kippenhaasjes in te pocheren.
Laat ze afkoelen en zet ze in dit vocht apart. Maak de
worteltjes schoon en pocheer die in wat kippenfond en
zet ze, in het pocheervocht, apart.
Voeg alle pocheervocht later weer bij de fond.

Abrikozen- wortel soep
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1 kleine ui
40 gr. boter
40 gr. bloem, gezeefd
1 afgestreken eetl. kerriepoeder
2 liter kippenfond (zie boven)

Snijd het uitje in piepkleine blokjes. Verhit de boter,
zonder te laten kleuren, in een pan en laat hierin de ui
blokjes glazig worden. Voeg de gezeefde bloem en het
kerriepoeder toe en gaar het kort mee.
Blus het af met de 2 liter kippenfond die u er, al roerend,
met scheutjes aan toe moet voegen. 
Breng het aan de kook en laat het ca. 5 minuten zachtjes
garen. 

1 klein blik halve abrikozen
   van 227 gr.
worteltjes (zie boven)
kerriepoeder (eventueel)
abrikozensap (eventueel)

Houd 2 abrikozenhelften apart voor de garnering. Houd
ook het abrikozensap apart. Voeg de rest van de halve
abrikozen met de worteltjes (+ het pocheervocht) bij de
soep. Pureer het geheel en breng ze op smaak met zout
en witte peper uit de molen. Voeg, zo nodig voor de
smaak, nog wat kerriepoeder en extra abrikozensap
toe. Snijd de kipfiletjes in kleine blokjes. Proef de soep af
op smaak en breng ze tegen de kook.

1 bruin stokbrood.
2 lente-uitjes

1 ½ dl. room
2 halve abrikozen (zie boven)

Serveren
Snijd het bruine stokbrood in dunne plakken en
zet ze in een mandje op tafel. Snijd de lente-uitjes
in dunne ringetjes. Snijd de halve abrikozen in

zeer kleine blokjes. Klop de room lobbig.
Verdeel eerst de kipblokjes over de warme soepkopjes en
schenk er de hete soep op. Schep er een koffielepeltje
room op en garneer het met wat lente-ui ringetjes en wat
blokjes abrikoos.
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Filet van kip, kippenlever, little gem sla 
en koffiesaus Tussengerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Warme borden gebruiken.

6 stronkjes little gem sla (= baby
gem of Romeinse mini sla) 
boter, om te stoven
zout, witte peper uit de molen

Zet 14 borden in de warmkast.

Houd 28 mooie little gem slablaadjes apart als garnituur
en snijd de rest in stukjes. Stoof de stukjes in wat boter
aan tot een salade. Kruid met zout en witte peper uit de
molen.

6 enkele kipfilets ! ‘Snijd de haasjes van de kipfilets en doe die naar de soep’.

Snijd de kipfilets in de lengte in, zodat u ze overlangs
open kunt vouwen en sla ze met een hakbijltje, tussen
plasticfolie, voorzichtig plat. 

100 gr. boter
1 theel. gehakte, verse gember
2 zéér kleingesneden sjalotjes
1 eetl. koriander, fijngehakt
1 eetl. fijngehakte peterselie
2 eetl. Panco

Doe, voor de vulling, de boter in een pan en bak hierin de
gember- en sjalotsnippers even aan. Voeg dan korian-
der, peterselie en de Panco toe en laat nog even gaan.
Breng op smaak met zout en witte peper uit de molen.
Beleg met deze vulling de platgeslagen filets. Rol ze op in
plastic folie en pocheer ze 5 minuten in kokend water.

3 dl. sterke koffie
6 dl. kippenfond (zie voorge-

   recht)
30 gr. geklaarde boter
40 gr. bloem, gezeefd

Breng de koffie en de kippenfond samen aan de kook
en laat tot 7 dl. inkoken. Verwarm voor de bruine roux de
100 gr. geklaarde boter in een pannetje, tot deze net
niet kleurt. Doe er dan de gezeefde bloem in één keer bij.

Filet van kip,  kippenlever,  little gem sla en koffiesaus
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Roer met een houten spatel tot een homogene massa en
kook het, op een laag vuur, tot de massa hazelnootbruin
is. Het is voor de bindkracht van de roux van het grootste
belang dat dit bereiden langzaam geschiedt en het de
eerste 10 minuten niet verkleurd. (het maken van een

goede bruine roux mag gerust een uur duren). 
Voeg dan het koffie/kippenfond-mengsel telkens met een
klein scheutje toe tot dat deel geheel door de roux is
opgenomen.
Dan pas het volgende scheutje.

100 gr. gerookte bacon
3 sjalotjes

300 gr. kippenlevertjes
40 gr. boter

zout, witte peper uit de molen
2 eetl. azijn

boter, om te bakken
28 little gem slablaadjes (zie

boven)

Snijd de bacon dwars in dunne reepjes. Snijd de sja-
lotjes in zéér kleine stukjes. Verwijder de kleine, groene
stukjes van de kippenlevertjes en snijd de levertjes in
stukken (2 of 3). Verhit de boter in een ruime pan en bak
hierin de levertjes onder voortdurend omscheppen in 2
minuten aan. Voeg de sjalot en de bacon toe en bak ze
nog 2 minuten. Kruid ze met zout en witte peper uit de
molen en leg de levertjes op een bord (De levertjes moeten

van binnen nog enigszins roze en sappig zijn). Blus de pan
met de azijn en giet het over de levertjes. Houd ze warm.
Bak de gepocheerde kipfilets een 5-tal minuten in de
boter om en om goudbruin aan en laat ze even apart
rusten. Bak in dezelfde pan de apart gehouden little gem
slablaadjes even op.

1 bosje verse koriander Serveren
Leg linksboven op elk warm bord twee little gem
slablaadjes. Leg in het midden van elk bord wat
warme little gem sla. Snijd de kipfiletjes in plakjes

en verdeel ze over de little gem sla salade op de borden.
Leg er wat kippenlevertjes voor. Garneer het met de saus
en wat takjes verse koriander.
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Bloedsinaasappel sorbet Sorbet

Benodigdheden    Bereidingswijze

Koude, ovale glaasjes gebruiken.

2 ½ dl. water
200 gr. suiker

3 dl. bloedsinaasappelsap
(= ca. 3-4 bloedsinaasappelen)

1 citroen, het sap ervan
3 dl. niet té droge witte wijn
5 eetl. Campari
2 eiwitten, stijfgeslagen

Zet 14 ovale glaasjes in de vriezer. Leg er ook een spuit-
zak met een grove spuitmond bij.

Breng het water met de suiker aan de kook en laat het
afkoelen.
Vermeng het bloedsinaasappel- en citroensap en meng
het, samen met de wijn, Campari en suikersiroop.
Draai er in de sorbetière een mooi sorbetijs van.
Voeg halverwege, als het sorbetijs wat dikker wordt, het
stijfgeslagen eiwit toe.

14 topjes citroenmelisse
Serveren
Spuit de bloedsinaasappelsorbet met behulp van
de gekoelde spuitzak in de gekoelde glazen.
Garneer het met een topje van citroenmelisse.

Bloedsinaasappel sorbet
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Zeeduivel met paling, Zaanse mosterd en een saus
van gerookte witlof Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Voor 1 ½ liter visfond
graat van de zeeduivel

1 hele gerookte paling (= 400 gr.

   gerookte palingfilet)
1 kg. visgraten, zonder kop
2 uien, kleingesneden
1 winterwortel, kleingesneden
1 kleine prei, het wit ervan, klein
1 steel bleekselderij, kleinge-

sneden
100 gr. boter

1 liter droge, witte wijn
1 bouquet garni
½ citroen, in schijfjes
2 liter water
1 theel. venkelzaadjes

150 gr. champignons, platgedrukt
8 geplette, witte peperkorrels

Was voor de visfond de zeeduivelgraten in ruim koud
water en verwijder zorgvuldig alle bloedresten. Snijd de
gerookte paling bij de kop tot aan de graat in. Snijd met
het fileermes, nét over de palinggraat, naar achter toe de
filet eraf. Steek het fileermes nu aan de bovenzijde onder
de graat en snijd, naar onder toe, de graat van het vlees.
Zet een lepel aan de bovenkant tussen het vel én het
vlees en verwijder zo de filet. Houd de palingfilets apart.
Het vel NIET weggooien.
Snijd de schoongemaakte ui, winterwortel, prei en de
bleekselderij in een mirepoix (= kleine blokjes). Smelt de
boter in een hoge pan en fruit hierin eerst alle visgraten
plus het palingvel aan. Voeg de mirepoix toe en laat het,
zonder ze te laten kleuren, nog ca. 5  minuten gaan. Blus
het af met de witte wijn. Leg dan het deksel op de pan
en laat het geheel, ca. 10 minuten, op een klein vuur
stoven. Doe er dan het bouquet garni, schijfjes citroen,
water, venkelzaadjes, platgedrukte champignons en de
geplette witte peperkorrels bij. Laat het geheel, zònder

het deksel op de pan, ca. 35 minuten trekken (90º C.).
Verwijder regelmatig het opkomende vet en schuim.

Zeeduivel met paling,  Zaanse mosterd en een saus
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Zeef de bouillon door een natgemaakte neteldoekse lap
en ontvet ze met keukenpapier.  Kook ze tot 1 ½ liter in.

Warme borden gebruiken.

1 ½ kg. filet van zeeduivel
zout

12 eetl. grove Zaanse mosterd

Zet 14 borden in de warmkast. Verwarm de sous-vide
voor tot 60º C.
Zout de dubbel gevliesde zeeduivelfilets. Doe de filets in
een vacuümzak, sluit af en laat ze in de koeling 2 uur
pekelen (let op: P houd de vacuumzak op het seal-vlak schoon

i.v.m. de sluiting). Spoel ze dan af, deb ze droog en smeer
de filets met de grove Zaanse mosterd in. Trek ze op-
nieuw vacuüm (P zie hierboven) en laat ze in de sous-vide
één uur garen. Neem de filets uit de sous-vide en laat ze
afkoelen.

5 stronkjes witlof
3 afgestreken eetl. rookmot

wat boter
2 sjalotjes, kleingesneden

1 ½ liter visfond, zie boven
5 dl. droge, witte wijn

2 ½ dl. Noilly Prat
2 theel. korianderzaad

nootmuskaatrasp
3 dl. room

zout, witte peper uit de molen
1 citroen, het sap ervan

koude boter, om te monteren

Maak voor de saus de stronkjes witlof schoon maar
verwijder de kernen niet (die geven een mooie, bittere toon).
Halveer de stronkjes.
Leg de rookmot op de bodem van de rookoven. Zet het
rooster erin en leg de halve stronkjes op het rooster van
de rookoven. Laat ze ca. 10 minuten roken. Snijd de
witlof daarna klein en smoor ze in een flinke pan, op een
matig vuur, in de boter met de kleingesneden sjalotten.
Voeg de visfond, witte wijn en Noilly Prat toe en voeg,
naar smaak, korianderzaad en nootmuskaatrasp toe.
Laat het geheel op een matig vuur tot de helft inkoken en
voeg dan de room toe. Laat het nu verder inkoken tot de
gewenste dikte, zeef de saus en breng ze op smaak met
zout, witte peper uit de molen en wat citroensap.
Monteer de saus met blokjes koude boter.

1 kg. krielaardappeltjes
1 bos bospeen

boter + suiker
wat geklaarde boter
boter, om te braden

Kook de krielaardappeltjes gaar en houd ze warm. 
Net voor het uitserveren de aardappeltjes even in wat ge-
klaarde boter sauteren. 
Schraap de bospeen schoon, blancheer ze en spoel ze
koud. Glaceer ze net voor het opdienen in boter met
suiker. Bak net voor het uitserveren de zeeduivelfilets
rustig in bruisende boter en bedruip deze regelmatig met
het braadvocht. 
Verwarm de saus en schuim ze luchtig op met een
staafmixer 

palingfilets, zie boven
wat gehakte peterselie

Serveren
Leg een portie zeeduivel op het midden van een
warm bord. Garneer het met de paling, krielaard-
appeltjes, wortel en de saus. Strooi wat gehakte

peterselie over de krielaardappeltjes.
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Zaanse beschuitcake met hangop Nagerecht

Benodigdheden    Bereidingswijze

LET OP!  Hangop, voor de volgende

kookavond maken:

1 liter Griekse yoghurt
Wring een schone en natgemaakte passeerdoek uit en
leg die in een roestvrijstalen zeef. Hang die boven een
flinke pan (het uitlekvocht mag de zeef niet raken). Giet, voor
de hangop, de Griekse yoghurt in de passeerdoek.
Dek het af met het deksel van de pan en zet het een
nacht in de grote koeling om uit te laten lekken.

Koude bordjes gebruiken.

12 beschuiten
boter, om in te vetten
suiker, om te bestuiven

10 eierdooiers
150 gr. suiker

10 eiwitten
1 eetl. suiker

wat zout
150 gr. amandelpoeder

2 vanillestokjes.
   (alleen het merg)

75 gr. gesmolten boter (lauw)

Zet 14 bordjes in de koeling.
Verwarm een oven voor tot 160º C.

Draai voor de cake de beschuiten in de keukenmachine
fijn. Vet de binnenkant van een cakeblik in met wat boter
en bestuif het met suiker. Scheid de eieren. Klop de
dooiers met de suiker zeker 10 minuten tot schuimig wit
op. Klop de eiwitten met 1 eetlepel suiker en wat zout
op hoge snelheid stijf tot stevige, witte pieken. Spatel het
beschuitkruim en het amandelpoeder door de eier-
dooiers. Voeg het vanillemerg toe en spatel het er snel
door (bewaar de vanilleschillen). 
Meng de lauwe, gesmolten boter door het eierdooier-
mengsel. Schep er dan snel de opgeslagen eiwitten door.
Schep het beslag in het cakeblik en bak de cake in 50
minuten af, onderin de voorverwarmde oven.
Laat de cake afkoelen.

Zaanse beschuitcake met hangop
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6 halve perziken uit blik
2 ½ dl. melk
2 ½ dl. room

vanilleschillen (zie boven)
4 eierdooiers

125 gr. suiker

Laat voor het ijs de perziken uitlekken. Doe ze samen
met de melk in een blender en maal het fijn. Verwarm de
room, samen met de vanilleschillen tot tegen de kook
en zet de warmtebron dan laag.
Klop de eierdooiers met de suiker tot een lobbige
massa. Meng het afgekoelde roommengsel hierdoor en
laat het au-bain-marie binden. De massa mag niet koken
en roer het goed. Laat het, soms roerend, verder afkoel-
en. Vermeng het dan met de perzikpuree.
Draai er t.z.t. in de sorbetière een mooi ijs van.

3 dl. room
100 gr. suiker

hangop, zie boven

Klop, vlak voor het opdienen, de room met de suiker
op. Voeg de opgeslagen room door de hangop.

2 dl. room
wat suiker
paar takjes dragon,
   alleen de blaadjes

½ dl. ahornsiroop
pure chocolade, geschaafd

Serveren
Snijd de cake in 14 plakjes. Leg op elk koud bord
een plakje cake met daarop een quenelle van
hangoproom (zie hierboven).

Klop de room met wat suiker stijf. Leg rechts van het
plakje cake een rozet van de gesuikerde room en gar-
neer dat met 2 blaadjes dragon.
Garneer het bord verder met ahornsiroop, strooi wat
chocoladeschaafsel over de hangoproom en leg onder
de cake een bolletje ijs.
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