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Amuse:   Ei,  bieslook en ahorn Voorgerecht 1:   Carpaccio van coquille Saint- Jacques

op een mousseline van wortel en mango

Nagerecht:   ‘Tarte aux pommes’ met speculaasijsHoofdgerecht:   Eend met venkelpuree en

geconfijte aardappel

Tussengerecht:   Zacht gegaarde scholfilet met

kalfssukade,  spinazie en cantharellen   

Voorgerecht 2:   Rode,  gele en chioggia biet,  braam

en lavendel
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M e n u
met dank aan:   de 4  dinsdagbrigade

de

Ei, bieslook en ahorn

Carpaccio van coquilles Saint-Jacques op een
mousseline van wortel en mango

Rode, gele en chioggia biet, braam en lavendel

Zacht gegaarde scholfilet met kalfssukade,
lardo colonnata, spinazie en cantharellen

Eend met venkelpuree en geconfijte aardappel

Tarte aux pommes met speculaasijs

|   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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Ei, bieslook en ahorn Amuse

Benodigdheden    Bereidingswijze

14 bordjes op kamertemperatuur gebruiken.

14 eieren
1 eiertikker
1 eiertray

Zet 14 bordjes apart. Zet een siphon klaar.
“Onthoofd” de eieren met de eiertikker. (= een rvs
gereedschap bestaande uit een
(scherp) omgekeerd eierdopje en een
(kogel) gewichtje op of in een glijstang.
Zet het omgekeerde eierdopje op het
smalle deel van een rauw of
(hard)gekookt ei, haal de kogel naar
boven en laat deze weer los. Door de
klap van de kogel wordt de eierschaal
in één keer strak afgesneden en laat
de schaal van het vlies los).
Laat het eiwit voorzichtig uit de eier-
schaal lopen (bewaar het voor bv. een

merengue) en zet de eierschaal mét de eierdooier rechtop
terug op een eiertray.

Laat ze zo allemaal een uurtje staan (de eierdooiers ‘zetten’

zich dan onderin, met een restje eiwit eromheen).

2 ½ dl. room
2 eetl. sushi-azijn
2 mespuntjes quatre épices of 

râs el hânout (= Marokkaans
kruiden mengsel)

1 eetl. sherry

Maak de room aan met 2 eetlepels sushi-azijn, de
quatre épices of râs el hânout en 1 eetlepel sherry.
Vul hiermee een siphon en belucht deze met 1 gas-
patroon (voor iets minder vast schuim).
Zet de siphon, na schudden, op zijn kop apart tot gebruik.

Z.O.Z.

Eiertikker

Ei,  bieslook en ahorn
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1 gaspatroon

Zet een ovenslede met een bodempje heet water op en
breng het zachtjes op temperatuur (ca. 85º C.).
NIET KOKEN!
Plaats de eierschalen met de dooiers in het warme water,
ze moeten blijven DRIJVEN, en gaar ze in 4 minuten.

1 kg. grof zeezout
½ bosje bieslook

ahornsiroop

Vul de 14 bordjes of schaaltjes met wat grof zeezout en
strooi er wat geknipte bieslook over.
Plaats op elk bordje een gegaard ei in het zeezout. Strooi
er een snufje zout en wat fijngehakte bieslook in.
Spuit er dan met de siphon een toef quatre épices room
(zie boven) op. Druppel bij elk ei wat ahornsiroop op de
roomtoef en werk het met nog wat bieslook af.

Serveren
Serveer het direct uit.
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Carpaccio van coquilles Saint-Jacques op een mousseline
van wortel en mango Voorgerecht 1

Benodigdheden   Bereidingswijze

Borden op kamertemperatuur gebruiken.

700 gr. bospeen
zout, witte peper uit de molen
nootmuskaat

2 rijpe mango’s
notenolie

½ citroen, wat sap ervan

Zet 14 borden apart.

Maak de bospeen schoon, snijd ze in stukjes en gaar ze
in gezouten water.
Haal ze uit het water en mix ze tot een lichte pureedikte.
Breng deze op smaak met zout, witte peper uit de molen
en wat nootmuskaat.
Schil de mango’s en snijd het vruchtvlees tot een fijne
brunoise (= kleine dobbelsteentjes). Zet ca. een kwart van
de brunoise apart voor de opmaak van de borden. 
Meng ¾ van de brunoise met de wortelmousseline, voeg
wat notenolie toe en laat het geheel afkoelen. Controleer
op smaak en voeg zo nodig wat citroensap toe.

30 gr. gepelde amandelen
30 gr. hazelnootjes
40 gr. pistachenootjes

Rooster de gepelde amandelen, hazel- en pistache-
nootjes in een droge koekenpan en hak ze daarna grof.

28 coquilles Saint-Jacques Zet de coquilles Saint-Jacques op een schaal in de
vriezer, zodat u ze prima in dunne plakjes kunt snijden.

Z.O.Z.

Carpaccio van coquilles Saint- Jacques op een mousseline

van wortel en mango
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steekring (10 cm. Ø)
witte peper uit de molen
geroosterde nootjes
notenolie
Maldon sea salt

1 limoen, rasp ervan
¼ mango brunoise (P zie boven)

Serveren
Maak op elk bord met de steekring een rondje van
10 cm Ø. en leg daarin de mousseline. Leg daarop
de plakjes coquille Saint-Jacques.

Strooi daarover wat witte peper uit de molen en wat
gehakte, geroosterde nootjes.
Druppel er dan wat notenolie over. Bestrooi het met wat
Maldon sea salt en wat limoenrasp.
Maak de borden verder op met een randje geroosterde
nootjes en een randje mangoblokjes (zie foto).
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Rode, gele en chioggia biet, braam en lavendel Voorgerecht 2

Benodigdheden Bereidingswijze

Diepe borden op kamertemperatuur
gebruiken.

1 kg. grof zeezout (fleur de sel)
2 rode bieten
2 gele bieten
2 chioggia bietjes

Begin direct aan dit gerecht bij binnenkomst !!!!

Zet 14 kleine diepe borden apart. Warm een oven voor
tot 140º C. Zet een siphon in de koeling.

Vul een vuurvaste schaal met een laag grof zeezout.
Deponeer hierop de schoongeboende rode, gele en
chioggia bietjes (niet schillen) en bedek ze met grof
zeezout tot ze helemaal met zout bedekt zijn. Zet ze
gedurende 1 ½ uur in de voorverwarmde oven.
Zet de oven dan uit, open de ovendeur en laat de warmte
ontsnappen. Neem de schaal uit de oven en laat, zonder
de zoutkorst te breken, een paar uur ‘rijpen’.

2 doosjes bramen
boter
zout
Balsamicoazijn

1 eetl. sojasaus
1 eetl. basilicumsiroop (monin)

Gaar gedurende 7 à 8 minuten, op een zacht vuur, de
bramen met een klontje boter en een snufje zout. Plet de
bramen aan het einde met een vork, voeg een beetje
Balsamicoazijn, de sojasaus en de basilicumsiroop
toe. Mix het met een staafmixer en laat het afkoelen.

5 dl. room
3 theel. lavendelbloemetjes
2 gaspatronen

Verwarm de room met de lavendelbloemetjes. Laat dit
onder een folie afkoelen. Zeef de room en doe ze in een
siphon. Draai er 2 gaspatronen op. Schud flink en zet de
siphon, op zijn kop, tot gebruik in de koeling.

Z.O.Z.

Rode,  gele en chioggia biet,  braam en lavendel
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Snijd de bieten op een mandoline of met de snijmachine
in flinterdunne plakken.

24 basilicumblaadjes
Serveren
Verdeel de bramensaus in één streek over de bor-
den en leg daar de verschillende bietenplakjes,
omhoog gewerkt (!), in. 

Spuit er met de siphon wat lavendelroom op en garneer
het met een paar basilicumblaadjes.
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Zacht gegaarde scholfilet met kalfssukade,
lardo colonnata, spinazie en cantharellen Tussengerecht

Benodigdheden

Warme borden gebruiken.

800 gr. kalfssukade, in plakken
scheutje olijfolie

200 gr. prei
200 gr. bleekselderij

2 flinke uien
3 sjalotten
2 teentjes knoflook
6 takjes tijm
5 laurierblaadjes

10 witte peperkorrels
10 korianderkorrels

1 dl. rode port
5 dl. rode wijn

water
zout, witte peper uit de molen

Bereidingswijze

Zet 14 borden in de warmkast.

Braad de plakken kalfssukade in de olijfolie kort aan en
doe het over in een snelkookpan. Voeg de schoonge-
maakte prei, bleekselderij, ui, sjalot en knoflook toe.
Laat dit kort aanfruiten. Voeg dan tijm, laurier, witte
peperkorrels en korianderkorrels toe. Blus get af met
de rode port en de rode wijn. Voeg dan zoveel water toe
tot de sukade net onder staat en sluit de snelkookpan.
Gaar de sukade gedurende 5 kwartier.
Neem het gare vlees uit de pan en pluk het in kleine
stukjes. Zeef het resterende vocht en kook het tot 2 ½ dl.
in. Breng het op smaak met zout en witte peper uit de
molen. Meng deze fond, beetje bij beetje met het geplukte
sukadevlees tot een smeuïg mengsel. 
MAAK HET VOORAL NIET TE NAT. 
P Bewaar de overgebleven kalfsfond.

14 scholfilets
rechthoekige steker
   (9 x 3½ cm.) + aanstamper
olijfolie

Snijd de scholfilets in 28 rechthoekige stukken van 9x3,5
cm. Gebruik hierbij de rechthoekige steker.
Neem een, met olijfolie ingevette plaat en zet daar de
steker op. Leg hierin eerst een stuk scholfilet, verdeel
daarover een laagje sukade en dek dit af met weer een
stuk scholfilet. Neem de steker eraf. Houd het warm door
de schaal onder de bordenwarmer of in een voorverwarm-
de oven van ca. 50º C. te plaatsen.

1 kg. gewassen spinazie
4 sjalotten, gesnipperd
1 teentje knoflook

Haal het spinazieblad van de stelen. Stoof de sjalot en
de knoflook in wat olijfolie en voeg de spinazie toe.
Roerbak het kort (niet te gaar laten worden).

Z.O.Z.

Zacht gegaarde scholfilet met kalfssukade en lardo colonnata
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Haal het knoflook teentje uit de spinazie.

300 gr. cantharellen,
   zo nodig kleinsnijden

Doe een klontje boter in een pan en voeg de (kleingesne-

den) cantharellen toe. Bak ze aan. Blus ze af met een
klein beetje water. Laat ze niet te gaar worden.

14 flinterdunne plakjes
   lardo colonnata
P rest kalfsfond (zie boven)

Serveren
Leg op elk warm bord, met gebruik van de steker,
een dun bedje spinazie. Haal de steker weg en leg
een ‘tompouce’ op de spinazie.

Leg de plakjes lardo colonnata even in een warme pan
om ze iets te kleuren.
Garneer de tompouce met het spekplakje en de cantha-
rellen en maak het geheel af met een beetje cantharel-
lenvocht, gemengd met het restant van de kalfsfond. 
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Eend met venkelpuree en geconfijte aardappel Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Warme borden gebruiken.

Voor de eendensaus
3 eendenkarkassen

olijfolie
1 grote ui
1 dl. Pedro Ximenez sherry
1 dl. sherry

* szechuanpeper
3 dl. kalfsfond
3 dl. kippenfond

zout, witte peper uit de molen
koude boter

Zet 14 borden in de warmkast.

Haal het vel en vet zoveel mogelijk van de eendenkarkassen
en hak deze in stukken. Rooster ze in een braadslede in de
olijfolie bruin. Giet het vet af. Snijd de ui klein en laat ze in de
braadslede even mee bakken. Blus het af met de Pedro  Xime-
nez sherry en voeg de andere sherry toe. Maal er wat
szechuanpeper over en voeg de kalfs- en de kippenfond toe.
Laat het geheel 2 uurtjes zachtjes trekken (zo nodig nog wat extra

kalfsfond toevoegen). Zeef dan de saus en proef ze af op smaak.
Voeg eventueel nog wat zout en witte peper uit de molen toe.
Monteer de saus, net voor het uitserveren, voldoende af met
koude boter.

Eend:
5 tamme eendenborst filets,

   ca. 350 gr. elk
1 eetl. olijfolie
2 dl. sherry
1 dl. Pedro Ximenez sherry

75 gr. hazelnoten
1 theel. knoflookpuree (potje)

szechuanpeper

Maak de eendenborstfilets schoon en verwijder de harde
vliezen. Laat het vel zitten en snijd deze niet in! Doe de olijfolie
in een koekenpan en leg er de filets in, met de velzijde naar
beneden. Bak de filets op zéér lage temperatuur (géén bakge-

luid) en laat het vet zo langzaam mogelijk wegsmelten. Dit kan
één tot anderhalf uur duren! Kook intussen de sherry en de
Ximenez sherry in tot een dikke siroop die nog net loopt.
Rooster de hazelnoten en hak ze fijn tot gruis. Als het vet van
de filets zo goed als weggesmolten is keer dan de filets om en
bak ze KORT, op hoge temperatuur, aan op de vleeszijde.
Vooral niet door en door garen! Neem ze uit de pan en veeg ze
met keukenpapier droog. 

Z.O.Z.

Eend met venkelpuree en geconfijte aardappel
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Smeer de velzijde in met wat knoflookpuree en ‘masseer’ daar
de sherrystroop door (goed mengen, moet emulsie worden). Maal
er wat szechuanpeper over en strooi het hazelnootgruis erop.
Verwarm een heteluchtoven voor tot 160º C.
Gaar de eendenborstfilets vlak voor het opdienen ca. 7 minuten
in de voorverwarmde heteluchtoven. 

Fondant aardappel:
voldoende grote aardappelen
om er 28 rondjes uit te steken.
   (zie beschrijving)
olijfolie

2 takjes rozemarijn
2 takjes tijm
2 sjalotjes, fijngehakt 
2 teentjes knoflook, fijngehakt

Snijd voor de fondant aardappeltjes de aardappels in 2 cm.
dikke plakken en steek daaruit met een ronde steker van 4 cm.
Ø 28 rondjes (+ 2 extra om de gaarheid te controleren).
Zet de aardappelrondjes in een passende pan en giet er zoveel
olijfolie op tot ze net onder staan. Voeg rozemarijn, tijm,
sjalot en knoflook toe. Verhit de olijfolie tot 80º C. (hang er een

thermometer in). Controleer de garing.
Kort voor het uitserveren wat olijfolie uit het pannetje nemen en
overdoen in een koekenpan. Bak de aardappelrondjes hierin,
op de platte kant, kort aan. Houd ze warm.

Venkelpuree:
½ kippenbouillonblokje
3 venkelknollen

olijfolie
1 Granny Smith appel
1 theel. knoflookpuree (potje)

zout, witte peper uit de molen
wat bieslook

Maak een bouillon van het ½ kippenbouillonblokje. Maak de
venkelknollen schoon en snijd ze klein.
Bak ze even in wat olijfolie. Blus het af met 6 eetlepels kip-
penbouillon. Schil en snijd de Granny Smith appel in blokjes
en voeg die toe. Laat het geheel garen tot al het vocht ver-
dampt is. Voeg de knoflookpuree toe. Pureer het dan met een
staafmixer. Haal de puree door een fijne zeef. U kunt de
consistentie eventueel met wat kippenbouillon corrigeren.
Proeven en zo nodig nog wat zout en witte peper uit de molen
toevoegen. Roer er wat bieslook door en houd de venkelpuree
warm.

Meloes-uitjes: (= kleine gele ui)
28 meloes-uitjes

2 dl. kippenbouillon (potje)
2 eetl. sushi-azijn
2 eetl. tijmhoning of gewone

   honing + takje tijm
2 theel. knoflookpuree (potje)

zout, witte peper uit de molen

Maak de meloes-uitjes goed schoon, maar laat het onderste
puntje (de wortel) zitten, anders valt het uitje uit elkaar. Doe ze
in een pannetje en giet er de kippenbouillon en de sushi-
azijn bij tot de uitjes tot de helft onderstaan.
Voeg de tijmhoning, knoflookpuree, zout en witte peper uit
de molen toe en gaar de uitjes.

Serveren
Trancheer de eendenborstfilets en verdeel de plakjes
over de 14 warme borden. Trek met de venkelpuree

een mooie brede streep op elk bord. Leg tevens 2 meloes-
uitjes en 2 fondant aardappelrondjes op elk bord. Giet de
eendensaus over de eendentranches.

* Szechuanpeper: Deze "peper" is geen echte peper, maar behoort tot dezelfde plantenfamilie als de citrusvruchten,

namelijk tot de Wijnruitfamilie (Rutaceae). Deze "peperkorrels" bestaan uit de gedroogde schillen van de kleine vruchtjes

van een aantal soorten in het geslacht Zanthoxylum. De szechuanpeper heeft een lichte citroensmaak en is niet zozeer pittig,

maar creëert bij aanraking met de tong tijdelijk een tintelend, verdovend, effect.
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Tarte aux pommes met speculaasijs Nagerecht

Benodigdheden  Bereidingswijze

Koude bordjes gebruiken.

Compote
5 appels, goudreinetten

1 ½ dl. water
100 gr. suiker

1 * tonkaboon, geraspt

Zet 14 bordjes in de koeling.
Verwarm een oven voor tot
240º C.
Schil, voor de compote, de
appels, snijd ze in vieren en
verwijder de klokhuizen. Snijd
de kwarten klein, leg ze in een
pan, doe er het water, suiker
en het rasp van de tonkaboon
bij. 

Kook het tot de appelen zacht zijn. Roer zo nu en dan
door. Mix het tenslotte tot een klassieke compote.
Doe de compote terug in de pan en laat het, onder voort-
durend roeren, gedurende 5 minuten inkoken. 
De compote moet stevig zijn, zodat het deeg niet ‘ver-
waterd’ en er een geconcentreerde smaak ontstaat.
Laat het afkoelen.

Taartje
20 velletjes bladerdeeg

(diepvries)
4 appels, goudreinetten

Verwarm een oven voor tot 240º C.
Laat de diepvries velletjes bladerdeeg ontdooien. Gebruik
gekartelde bakblikjes van 10 cm. Ø. Rol, voor het taartje,
het bladerdeeg iets dunner uit. Steek er 14 rondjes van
12 cm. Ø uit. Schil voor het garnituur de appels. Boor met
een appelboor het klokhuis eruit en snijd er op de
mandoline of snijmachine flinterdunne plakken van.

Z.O.Z.

Tonkaboon

Tarte aux pommes met speculaasijs
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Snijd de appelplakjes in tweeën.
Begin, voor de opbouw van het taartje, met een blader-
deeg rondje. Vet het vormpje in en druk het deeg in het
vormpje. Prik gaatjes in de bodem. 
Leg hierop een dun laagje compote (zie boven). Steek
daar schuin de flinterdun gesneden, halve appelplakjes,
dakpansgewijs, in. Zorg dat u een ‘rondje’ krijgt.
Bak de taartjes 10 minuten in de voorverwarmde (240º C.)
oven.
Draai dan de temperatuur terug naar 180º C. en ze bak
nog 18 minuten (Dek ze eventueel af met aluminiumfolie als

het te hard gaat en ze te bruin worden).

Krokante karamelsaus
250 gr. suiker
50 gr. water
60 gr. glucosestroop
2 appels, goudreinetten

Verhit de suiker met het water en de glucosestroop in
een pan en laat het licht kleuren. Kwast deze karamelsaus
over de taartjes zodra ze uit de oven komen. Laat het
afkoelen tot de karamel nog bijna vloeibaar is geworden.
Snijd de geschilde appels in kleine blokjes en maak met
de rest van de karamel wat P appelkrokantjes voor de
garnering.

Speculaasijs
1 vanillestokje

350 gr.  room
250 gr. melk
200 gr. suiker

6 eierdooiers
1 theel. speculaaskruiden

(kan na proeven meer worden)

Snijd, voor het speculaasijs, het vanillestokje in de lengte
open en schraap het merg eruit. Doe de room, melk, het
vanillemerg en -stokje in een pan en breng het zachtjes
aan de kook. Haal dit dan van het vuur.
Klop de eierdooiers met de suiker wit. Verwijder het
vanillestokje uit de room. Meng de warme room voorzich-
tig bij het eiermengsel en klop het met een garde au-bain-
marie tot het mengsel bindt. Voeg dan 1 theelepel
speculaaskruiden toe en proef af op smaak. Zo nodig
aanvullen. Draai er in de sorbetière een mooi ijs van.

zeer grove suikerkorrels
P appelkrokantjes (zie boven)
room

Serveren
Serveer de tarte aux pommes op een bord en
garneer het met een paar grove suikerkorrels op
de gebakjes, wat appelkrokantjes erboven, een

toef room en een bolletje speculaasijs.

* Tonkaboon: De tonkaboon is de vrucht van Dipteryx odorata, een boom uit de Fabaceae-familie die in het noorden van

Zuid-Amerika voorkomt. Het zaad van deze vlinderbloemige is zwart en gerimpeld aan de buitenkant en bruin binnenin.

De geur heeft iets weg van vanille, amandel, kaneel en kruidnagel. Culinair recensist Johannes van Dam omschrijft

tonkabonen als "een soort vanillesurrogaat dat als vanillevervanger ooit chic werd gevonden".
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CCN - KOOK MU(s)T(s)JES . . .   Specerijen

Peper

De onbetwiste koning der specerijen, was een van de
eerste specerijen doe werden verhandeld. De oudste
aanwijzing hiervoor dateert van 1213 vóór Christus.,
want er zijn peperkorrels gevonden in de neusgaten
van de gemummificeerde Ramses II. 
Op culinair vlak wordt peper vermeld in de geschriften
van de oude Romeinse fijnproever Apicius en de hoge
waardering ervoor maakte het ook tot een nuttig
betaalmiddel.

Er zijn diverse specerijen die de algemene naam
peper dragen. De bekendste is Piper nigrum, of ‘zwarte peper’, de onrijpe vrucht van een
Indiase slingerplant. De vruchten worden groen geplukt, omdat het actieve ingrediënt dat de
smaak geeft, bij rijping achteruit gaat. Ze worden kort gekookt en dan gedroogd. 
Bij het drogen fermenteert de bes, wordt hij zwart en ontstaat de hele peperkorrel.
Als zodanig worden ze gebruikt bij het inmaken en voor marinades, waarin ze de tijd krijgen
om hun smaak af te geven.
Om hun smaak direct los te maken worden ze gemalen in een pepermolen.

‘Witte peper’ ontstaat als de zwarte peper ongeveer een week wordt geweld in water. In het
water lost het zwarte buitenlaagje op, er blijft alleen het witte zaad over. 
Witte peper wordt meestal gemalen verkocht. Het wordt traditioneel gebruikt om witte sauzen
en aardappelpuree smaak te geven, waar de zwarte spikkeltjes het uiterlijk van een gerecht
zouden verstoren. Er is maar een snufje nodig voor een heerlijk accent en het is vooral
populair in de Aziatische keuken. Voor ‘groene’ peperkorrels worden dezelfde bessen na de
pluk ingelegd, zodat ze hun kleur behouden.

‘Roze’ peperkorrels worden eveneens behandeld om hun typische kleur te behouden.
Dit is echter geen ‘echte’ peper: het zijn de bessen van een Zuid-Amerikaanse struik.
Ze hebben wel vergelijkbare, pijnboomachtige, florale tonen als echte peper, maar de smaak
is dunner, en hoe aantrekkelijk ze er ook uitzien in een gemengde pepermolen, door hun
vezelachtige structuur loopt het maalmechanisme nogal eens vast.

Twee andere specerijen die de naam peper dragen zijn de Chinese szechuan en de
Japanse sansho. Beide zijn de schil van de vrucht van een struik uit de Zanthoxylum-familie.
Hun citrustonen helpen bij het afbreken van vettig voedsel. Sansho doet het goed bij vette
vis, vooral aal, en szechuan wordt vaak over gefrituurd eten gestrooid. Scechuan heeft een
unieke verdovende kwaliteit; deze peper werd traditioneel gebruikt om een sterke visgeur te
maskeren. Sansho- en szechuanpeper zijn beide belangrijke bestanddelen van het respec-
tievelijk Japanse mengsel ‘shichimi togarashi’ (zevenkruidenpoeder) en de klassieke Chinese
mix ‘vijfkruidenpoeder’.

Zwarte,  witte en rode peper
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