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Amuse

Warm aardappelschuim met bleekselderij
Bereidingswijze

Benodigdheden
Lauw-warme coupe glaasjes gebruiken.

700 gr. bloemige aardappelen
zout
1 bos bleekselderij
mespuntje zout
1 dl. kookvocht van de selderij
2 dl. Pinot Blanc
1 dl. room
300 gr. aardappel kookvocht
selderijzout
zout, witte peper uit de molen
4 spuitpatronen

2 stelen bleekselderij
wat boter

Breng de coupe glaasjes op een
lauw-warm e tem peratuur.
Gebruik 2 sifons.
Maak een au-bain-m arie van 70º C.
Zet daar de sifons in om op te
warm en.
W as en schil de aardappelen.
Kook ze m et zout. Pureer ze.
Bewaar 300 gr. van het kookvocht.
W as en schil m et een dun schiller de
bleekselderij, zodat alle nerven eraf
zijn. (Doe 2 stelen naar de afwerking)
Snijd de stelen in stukjes en kook ze
m et wat zout gaar (ca. 10 m in.). Laat
ze uitlekken en pureer ze.
Laat ze m et 1 dl. selderijkookvocht, 2 dl. Pinot Blanc en 1 dl.
Aa rda ppelschuim
room inkoken tot het ‘rom ig’ is.
Klop de aardappelen en de selderij puree m et een staafm ixer zeer
fijn in een kom . Voeg het aardappel kookvocht toe en roer het goed
door. Breng het op sm aak m et selderijzout, zout en w itte peper uit
de m olen.
Plaats per sifon 2 patronen en zet de beide sifons terug in de bainm arie van 70º C.
W as de geschilde stelen bleekselderij. Snijd ze in stukjes van ca 8
cm . lengte. Snijd hiervan 28 stukjes op de dikte van een groene
asperge. Roerbak deze ca. 6 m in. in de boter beetgaar.

Serveren
Spuit de warm e puree uit de sifons in de sm alle, lauw-warm e
coupe glaasjes en garneer elk glaasje m et 2 stukjes geroerbakte bleekselderij.
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Voorgerecht

Zoetzure witlof met eendenlever
Bereidingswijze

Benodigdheden
Warme, rechthoekige borden gebruiken.

21 stronkjes baby-witlof à ca. 55 gr.
elk (= chiconnettes)
zout, witte peper uit de molen
140 gr. boter
140 gr. suiker

6
3
7
3

eetl. sherryazijn
eetl. balsamico-azijn
eetl. olijfolie (lauw-warm)
eigelen
zout, witte peper uit de molen

1 hele eendenlever ca. 500 gr.
(uit de koeling !)
zout, witte peper, uit de molen
bloem

Zet 14 rechthoekige
borden in de warm kast.
W as de stronkjes babyw itlof, halveer ze en
bestrooi ze m et zout en
w itte peper uit de
m olen.
Doe 140 gr. boter in
een pan en bak ze
daarin aan. Bestrooi ze
m et de suiker en laat
ze licht karam eliseren.

Zoetzure witlof met eendenlever

Blus voor de vinaigrette de karam el in de pan af (zie boven) m et de
sherryazijn en laat deze volledig verdam pen. M eng de balsamicoazijn m et de lauw-warm e olijfolie en de eigelen en draai het m et een
staafm ixer tot een hom ogene m assa. Breng op sm aak m et zout en
w itte peper uit de m olen.
Snijd de koude eendenlever in plakjes van 1 cm . dikte. Breng ze op
sm aak m et zout en w itte peper uit de m olen. Haal ze door de bloem
en klop ze af. Verhit een anti-aanbak koekenpan (zonder vet) en bak
de koude plakjes hierin m axim aal 1 ½ m inuut aan elke kant.
Let op voor sm elten!

Serveren
42 blaadjes rucola
vinaigrette (zie boven)

W as de rucola grondig en verwijder de dikkere steeltjes.
Laat ze in het water liggen tot gebruik. Maar ze vlak voor het
gebruik droog en leg 3 blaadjes naast elkaar op elk warm
bord. Leg op elk blaadje een half witlofstronkje. Snijd het eendenlever
plakje, zo nodig, in 2 of 3 stukjes en leg op elk half stronkje een stukje
eendenlever. Lepel rondom de witlofstronkjes druppels vinaigrette.
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Rode koolsoep met boudin noir en Granny Smith
Benodigdheden

Soep

Bereidingswijze

Basis gevogeltebouillon (3 liter)
2 kg. nekken en/of vleugeltjes van
kip of ander gevogelte
1 flinke winterwortel
1 flinke prei
2 stelen bleekselderij
100 gr. champignons
2 uien
4 kruidnagels
wat olie
2 dl. witte wijn
4 liter koud water
2 teentjes knoflook
1 stuk foelie
bouquet garni van: ¼ knolselderij,
2 takjes tijm, 2 blaadjes laurier,
10 witte peperkorrels

W as de gevogeltenekken en/of -vleugeltjes
grondig.
W as de w interw ortel,
prei en bleekselderij
en snijd deze in kleine
stukjes.
Druk de champignons
plat. Besteek elke ui
m et 2 kruidnagels.
Doe wat olie in een
hoge soeppan en voeg
de groenten toe.
Laat ze enkele minuten
Rode koolsoep met boudin noir
o p een klein vuur
zweten.
Schep de groenten uit de pan en voeg het gevogelte toe. Zet het vuur
hoger en laat het bakken tot het gevogelte aan alle kanten gekleurd
is. Blus het dan af m et de w itte wijn. Voeg de groenten weer toe en
doe er dan 4 liter koud w ater bij. Breng het aan de kook en schuim
het zorgvuldig en regelm atig af.
Voeg dan de knoflook, foelie en het bouquet garni toe en laat het
geheel ca. 3 uur zachtjes trekken (90º C.) of 75 m inuten in een snelkookpan. Zeef de bouillon, laat ze afkoelen en ontvet ze.
Kook de bouillon tot een fond van iets m eer dan 2 liter in.

Warme borden gebruiken.

Zet 14 soepborden in de warm kast.

4
3
8
3
4
400
2

sjalotjes
teentjes knoflook
stuks steranijs
eetl. olijfolie
afgestreken eetl. suiker
gr. rode kool
liter gevogeltefond (zie boven)
zout, witte peper uit de molen
2 theel. rode wijnazijn
2 Granny Smith appelen
wat zeezout
1 boudin noir van 350 gr. (= Franse
bloedworst)

Fruit de kleingesneden sjalotten, de geplette teentjes knoflook en de
steranijs in de olijfolie. Bestrooi dit m et de suiker.
Voeg de kleingesneden rode kool toe en blus het af m et de
gevogeltefond. Breng het geheel aan de kook. Als alle ingrediënten
gaar zijn de steranijs verwijderen. Draai de soep m et de blender en
breng ze op sm aak m et zout, w itte peper uit de m olen en de rode
w ijnazijn.

Schil de appelen, verwijder het klokhuis en snijd het vruchtvlees in
blokjes van 6 m m . Blancheer ze m et een beetje zeezout.
Bak de boudin noir en laat ze afkoelen. Snijd de bloedworst in
stukjes van 10 cm . per persoon. Verwijder het vel en snijd elk stuk
van 10 cm . in kleine stukjes.

Serveren
Schep de boudin noir m et de appelstukjes in een ring welke
in het m idden van een warm bord staat. Serveer de borden
uit. Verwijder aan tafel de ring en schenk de gloeiendhete
soep m et een schenkkan voorzichtig in de warm e borden uit.
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Tussengerecht

Ravioli met paddenstoelen
Benodigdheden

Bereidingswijze

Warme borden gebruiken.

Zet 14 borden in de
warm kast.

210 gr. bloem (grano duro)*
4 eierdooiers
2 eieren

Zeef de bloem op de
werkbank en m aak een
kuiltje in het m idden.
Klop de eierdooiers en
de eieren eerst even
los. Giet dit in het
kuiltje. Roer m et een
vork in het eierm engsel
en neem steeds wat
bloem vanuit de rand
van het kuiltje m ee.
Dan goed doorkneden
zodat het deeg veerkrachtig wordt en een
Ra violi met pa ddenstoelen
geheel vorm t.
* Niet iedere bloem kan evenveel vocht opnemen. Het kan dus voorkomen dat er bloem of vocht toegevoegd moet worden.
Bedek het deeg m et een theedoek en laat het een half uurtje in de
koelkast rusten. Draai er dan m et een pastam achine vellen van.
Begin eerst op de grootste stand, vouw het deeg dan dubbel en draai
het weer door de grootste stand. Herhaal dit tot het vel aanvoelt als
een zeem leren lap. Als dit is bereikt ga je steeds een tandje lager tot
de dunste stand bereikt is. Laat deze vellen drogen.
Snijd er dan 42 of 56 gelijke pastavelletjes van 8 x 8 cm . uit. Kook de
pastavelletjes in een ovenschaal enkele m inuten in gezouten water
gaar.

zout

15
½
450
2
2

gr. gedroogd eekhoorntjes brood
glas witte wijn
gr. gemengde paddestoelen
sjalotjes
teentjes knoflook
wat olijfolie
35 gr. truffeljus
35 gr. amandelpoeder
0,4 dl. melk
zout, witte peper uit de molen

wat takjes peterselie, de blaadjes
25 gr. truffel-tapenade
80 gr. Parmigiano Reggia kaas

Zet het gedroogd eekhoorntjesbrood net onder in lauw-warm water
en voeg een glas w itte wijn toe. Laat het tenm inste 25 m inuten
wellen. Houd daarna het weekvocht apart.
Controleer de gem engde paddenstoelen op ongeregeldheden en
snijd de grootste klein. Maak de sjalotjes en de knoflook schoon,
snijd ze klein en fruit ze in een flinke wokpan even in wat olijfolie aan.
Voeg het geweekte eekhoorntjesbrood en de gem engde paddestoelen toe en roerbak dit ca. 2 m inuten. Voeg het weekvocht m et de
truffeljus, het amandelpoeder en de melk toe en laat het inkoken.
Breng op sm aak m et zout en w itte peper uit de m olen.

Serveren
Snijd intussen de peterselieblaadjes zeer fijn. Leg op elk
warm bord een pastavelletje. Leg daarop een schep paddenstoelenvulling en strooi er wat peterselie over. Leg hierop
weer een pastavelletje. Herhaal het nog 2 m aal en dek het m et een
laatste velletje af. Laat hierop voor de garnering wat truffel-tapenade
en wat peterselieblaadjes vallen.
Rasp over elke ravioli wat Parmigiano Reggia kaas.
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Hoofdgerecht

Gegratineerde ossenhaas
Bereidingswijze

Benodigdheden
8 gedroogde morieljes
1 eetl. olijfolie
10 stukken runder mergpijp,
elk ca. 3 cm. lang

Laat de morieljes (net
onder) in lauw-warm
water ca. 30 m inuten
weken Doe wat weekvocht naar de saus.
Verwarm een oven voor
tot 225º C. Neem een
vuurvaste schaal en
doe daar de olijfolie in.
Beweeg de schaal van
links naar rechts zodat
de bodem m et olie
bedekt is. Kruid de
ru n d erm erg p ijp m et
Gegra tineerde ossenha a s
zout en w itte peper uit
d e m olen. Leg de
m ergpijpen in de olijfolie en zet ze in de oven. Rooster de m ergpijpen
ca. 15 m inuten of tot het beenm erg grijs en zacht is en het begint los
te kom en van het bot. Druk het m erg voorzichtig m et de duim en uit
het bot en zet beiden apart.

Runderfond:
botten, zie boven
1 kg. rundafsnijdsels
2 eetl. olijfolie
1 kleine winterwortel
1 prei, het witte deel
1 ui
1 stengel bleekselderij
50 gr. champignons
2 vleestomaten
1 dl. rode wijn
2 liter water
1 teentje knoflook
1 blaadje laurier
5 witte peperkorrels

Doe de botten, de runderafsnijdsels en de olijfolie in een snelkookpan en laat het geheel, al om scheppend, even gaan. Voeg de
gewassen, schoongem aakte en in blokjes gesneden w interw ortel,
prei, ui, bleekselderij, champignons en vleestom aten toe en laat
het weer even gaan. Blus het af m et de rode wijn.
Voeg het w ater toe en breng het aan de kook. Schuim het zorgvuldig
en regelm atig af. Doe er de knoflook, laurier en de peperkorrels bij.
Sluit de pan en laat het 1 uur gaan.
Spoel de pan koud en zeef en ontvet de fond m et keukenpapier.
Kook ze tot 6 dl. in.

Warme borden gebruiken.

Zet 14 borden in de warm kast.

2 middenstukken ossenhaas,
elk 750 gr.

8
1
300
3

geweekte morieljes (zie boven)
courgette
gr. oesterzwam
sjalotten
wat olijfolie
5 eierdooiers
200 gr. rundermerg

6

Haal de ongerechtigheden van de ossenhaas en verwijder zo nodig
het vlies. Snijd de ossenhaas in 14 gelijke porties.
Laat deze op kam ertem peratuur kom en.
Snijd de geweekte morieljes in tweeën. W as ze en spoel ze goed
schoon, zodat al het zand eruit is. Maak de courgette, oesterzw am
en sjalotten schoon.
Snijd alles in kleine blokjes. Fruit ze in wat olijfolie aan tot alle vocht
verdam pt is m aar laat de blokjes niet kleuren.
Laat ze afkoelen en voeg de kleingesneden m orieljes toe. Schep de
eierdooiers door de m assa en schep dan voorzichtig de in kleine
blokjes gesneden rundermerg door het m engsel. Breng op sm aak
m et zout en witte peper uit de m olen. Zet het apart.
Z.O.Z.
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sjalotjes
dl. rode wijn
dl. witte wijn
dl. runderfond (zie boven)
gr. koude boter
zout, witte peper uit de molen

Maak voor de saus de sjalotjes schoon en snijd ze fijn. Doe ze in een
pan sam en met de rode en de w itte wijn. Breng het aan de kook en
laat het tot 2 ½ dl. inkoken. Zeef de saus. Voeg de runderfond toe en
laat het nog even inkoken. Breng nèt voor het uitserveren de saus
tegen de kook en klop er, van het vuur af, de koude boter in vlokken
door.
Breng de saus op sm aak m et zout en w itte peper uit de m olen.

600 gr. aardappelen
600 gr. shiitake paddenstoelen
wat olijfolie
2 teentjes knoflook
2 sjalotten, kleingesneden
zout, witte peper uit de molen

Schil de aardappelen en snijd ze in kleine blokjes (4 x 4 m m .). Zet ze
even in een bakje water. Laat ze uitlekken en droog ze goed af.
Snijd ook de shiitake klein. Bak de blokjes aardappel en de kleingesneden shiitake m et de uitgeperste knoflook teentjes in wat olijfolie
gaar. Voeg halverwege de baktijd de kleingesneden sjalotjes toe.
Breng het geheel op sm aak m et zout en w itte peper uit de m olen.

Serveren
olijfolie + boter
14 takjes kervel

Zet de salam ander aan. Verwarm een oven voor tot 45º C.
Bak de tournedos om en om in olijfolie + boter m ooi bruin
aan. Zet ze dan in kookringen van 6 ½ cm . Ø en vervolgens
ca. 1 uur in de voorverwarm de oven van 45º C.
Strijk, vlak voor het uitserveren, een dikke laag van het paddenstoelen
m engsel op de tournedos en gratineer ze even onder de salam ander.
Leg een ring van aardappel/shiitake op de warm e borden en lepel wat
saus in de groentenring. Snijd de tournedos in tweeën en leg ze in de
saus. Decoreer het m et een takje kervel.
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Nagerecht

Oublies met mascarpone-crème
Benodigdheden

Bereidingswijze

Koude bordjes gebruiken.

90
30
1
2
75
½

boter, om in te vetten
bloem, om te bestuiven
ronde vorm, ca. 3 cm. Ø

2
1
1½
100
500

blaadjes gelatine
dl. Amaretto
dl. room, stijf geklopt
gr. poedersuiker
gr. mascarpone
bakpapier
100 gr. couverture

1 ½ dl. room
14 muntblaadjes
1 doosje rode bessen

8

Zet 14 bordjes in de koeling.

gr. poedersuiker
gr. marsepein
mespuntje kaneelpoeder
eieren
gr. bloem, gezeefd
dl. room

Roer in een kom de
poedersuiker en de
marsepein door elkaar,
voeg het kaneelpoeder
en 1 ei toe.
Zet het goed door
elkaar en voeg er dan
pas het 2 de ei, sam en
met de
gezeefde
bloem door. Laat dit
d e e g ca . é é n u u r
Oublies met masca rpone- crème
rusten.
Verwarm een oven voor
tot 190º C. Roer de room door het deeg. Strijk m et een paletm es
dunne vierkante koekjes, van 10 x 10 cm ., op m et boter ingevet en
m et bloem bestoven bakpapier (5 stuks per keer). Bak de oublies in
de voorverwarm de oven lichtbruin.
» Nu moet er snel gewerkt worden «.
Open de ovendeur. Trek de bakplaat tot de helft uit de oven. Haal een
oublie van het bakpapier uit de oven en rol die direct om de
bezem steel. Draai de volgende om d andere steel. Haal de eerste er
weer af (het deeg is snel hard) en leg de volgende erom heen.
Leg de oublies apart. Maak zo 14 m ooie oublies.
W eek, voor de vulling, de blaadjes gelatine in koud water.
Verwarm de Amaretto en los er de gelatine in op en laat het afkoelen.
Roer de poedersuiker door de m ascarpone door. Roer er de
‘hangende’ Am aretto en de stijf geklopte room door. Doe dit m engsel
in een spuitzak m et een grove spuitm ond en laat het ca. 1 ½ uur in de
koeling opstijven. Spuit, nét voor het uitserveren, de vulling in de
opgerolde oublies.
Vouw van een velletje bakpapier een ‘cornetje’ (= papieren spuitzakje)
en vul dit m et de gesm olten couverture (niet warm er dan 40º C.).
Knip er het puntje af en garneer er, m et een dun straaltje, de oublies
m ee (zie foto).

Serveren
Leg een oublie op een koud bord. Spuit er een toef slagroom naast en garneer het verder m et een blaadje munt en
wat rode bessen. Serveer het direct uit.
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