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Fotoblad

Amuse: Tartaar van verse zalm met

asperge- spaghetti

Soep: Aspergesoepje met ravioli van langoustines 

Nagerecht: Flensjes met Amarena- kersen en

kersenroomijs met chocoladesaus

Hoofdgerecht: Rieslinghammetje met asperges

en Riesling- sabayon

Tussengerecht:  Hollandse nieuwe op een salade

van Zeeuwse zeekraal

Sorbet: Perensorbet
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M e n u
Met dank aan:   MenuCommissie

Tartaar van verse zalm met asperge-spaghetti en
lentesaus

Aspergesoepje met ravioli van langoustines

Hollandse nieuwe op een salade van Zeeuwse zeekraal
en een tartaar van gerookte rode biet

Perensorbet

Rieslinghammetje met asperges en Riesling-sabayon

Flensjes met Amarena-kersen en kersenroomijs met
chocoladesaus

  |   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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Tartaar van verse zalm met asperge-spaghetti en
lentesaus Voorgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Warme borden gebruiken.

28 AA asperges
1 kippenbouillonblokje

Zet 14 borden in de warmkast.

Schil de asperges zorgvuldig met een dunschiller.
Leg alle koppen op één lijn en snijd ze 1 cm. onder de
kop af. P Zet de koppen apart. 
Snijd ook de onderkanten af.
Steek de asperges in het snijrooster en druk de asperge
er voorzichtig verder helemaal door; zo nodig aan de
andere kant de asperge er voorzichtig helemaal uittrek-
ken. Leg de verkregen spaghettislierten in koud water.
Breng water met het kippenbouillonblokje aan de kook.
Voeg de asperge-spaghetti toe. Laat ze 1 minuut koken,
haal de pan van het vuur, leg het deksel erop en laat de
asperges tot beetgaar garen (controleren).

Z.O.Z.

Tartaar van verse zalm met asperge- spaghetti en

lentesaus
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2 eetl. Dijonmosterd
30 ml. witte wijnazijn

zout, peper uit de molen
2 dl. zonnebloemolie
1 dessertl. augurken, fijngehakt
1 dessertl kappertjes, fijngehakt
1 dessertl. lente-uitjes,

   fijngehakt, restant bewaren
1 hardgekookt ei

zout, peper uit de molen

Klop, voor de lentesaus, in een kom de Dijonmosterd en
de witte wijnazijn door elkaar. Voeg zout en peper uit
de molen naar smaak toe. Druppel er, onder goed klop-
pen, de zonnebloemolie bij. Hierdoor emulgeren de in-
grediënten en ontstaat er een dikke saus. Doe wat suiker
bij de dressing als de saus te zuur mocht zijn.
Meng in een kom de zéér fijngehakte augurken, kapper-
tjes en lente-uitjes. Druk het hardgekookte ei hierboven
door een fijne roestvrij stalen zeef en breng het geheel op
smaak met zout en peper uit de molen.

7 AA asperges, beetgaar gekookt
28 P aspergekoppen (zie boven)

500 gr. verse zalm
zout, peper uit de molen

Kook de 7 asperges beetgaar. Haal ze uit het kookvocht
en leg de P 28 aspergekoppen erin om ze te laten garen.
Snijd, inclusief de kop, 8 cm stukken van de 7 asperges
en halveer ze in de lengte in twee gelijke stukken.
Snijd dan de overgebleven stukken in stukjes van ½ cm
Ø. Houd deze eveneens apart.  
Hak de verse zalm fijn en meng er de ½ cm. asperge-
stukjes en het fijngesneden restant van de lente-uitjes
door. Breng dit zalm-aspergemengsel op smaak met zout
en peper uit de molen.

klontje gesmolten boter
28 aspergekoppen (zie boven)
12 takjes kervel

Serveren
Giet de warme asperge-spaghetti af, stoom ze
droog en voeg dan wat gesmolten boter toe.
Draai de warme asperge-spaghetti rondom een

vork en zet deze als een ruim nestje in het midden van
elk warme bord. Vul elk nestje met het zalm-asperge-
mengsel. Snijd de 28 aspergekoppen in de lengte in
tweeën en leg tegen elk nestje 4 stukjes, met de bolle
kant naar boven.
Schep wat saus in, tegen of om het ‘aspergenestje’ en
garneer het verder af met een takje kervel.
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Aspergesoepje met ravioli van langoustines Soepen

Benodigdheden   Bereidingswijze

14 warme soepkoppen gebruiken.

Basis gevogeltefond
1 ½ kg. nekken/vleugeltjes van kip

wat zonnebloemolie
2 dl. witte wijn
3 liter water
2 uien
4 kruidnagels
1 winterwortel
1 prei, het wit ervan
2 stengels bleekselderij

100 gr. champignons
2 teentjes knoflook
2 stukjes foelie
1 bouquet garni

10 witte peperbolletjes

Zet 14 soepkoppen in de warmkast.

Was voor de gevogeltefond de kippennekken/vleugel-
tjes grondig. Doe wat zonnebloemolie in een (snelkook)
pan en voeg de kip toe. Zet deze even aan en voeg de
witte wijn toe. Laat deze bijna geheel verdampen en
voeg dan 3 liter water toe. Breng het langzaam aan de
kook en schuim het zorgvuldig af.
Besteek de uien met de kruidnagels. Snijd de winter-
wortel, prei en bleekselderij in kleine stukken en druk
de champignons stuk. Doe deze groenten samen met de
knoflook, foelie, bouquet garni en de peperbolletjes bij
de soep en laat het geheel, in de snelkookpan,  ca. 75
minuten gaan.
Zeef de bouillon en kook ze tot een fond van 2 liter in.

14 velletjes wontondeeg 8 x 8 cm.
14 langoustines
1 dl. room
1 dl. water
1 slibtong, de filet ervan
½ ei, losgeklopt

zout en peper uit de molen

Laat de wontonvelletjes rustig ontdooien, zodat je ze
makkelijk een voor een van het stapeltje kunt pakken.
Pel de langoustines. Laat de koppen en de schalen 20
minuten in de room en het water, op een heel zacht
vuur, trekken. Zeef deze room, kook ze iets in en houd ze
apart.

Z.O.Z.

Aspergesoepje met ravioli van langoustines
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½ ei, losgeklopt Maal de sliptongfilet met het halve losgeklopt ei en
kruid het met  zout en peper uit de molen. Hak het vlees
van de langoustines fijn en meng het, samen met de
room, door de gemalen visfilet. Leg in het midden van elk
wontonvelletje een theelepel van deze vulling. Bestrijk het
velletje rondom met wat losgeklopt ei, vouw het dubbel
en druk het goed dicht. Zorg dat er geen lucht in zit. Kook
de wontonpakketjes 4 minuten in gezouten water of vet
een groot plat bord in met wat olie. Leg daarop 14 wonton
pakketjes. Breng het water in de stoompan aan de kook.
Zet het bord op het rooster van de stoompan en leg er het
deksel op. Laat de pakketjes in ca. 10 minuten gaar
stomen.

1 ui, gepeld
1 prei, alleen het wit
P asperge-eindstukken van het
   hoofdgerecht 

30 gr. boter
2 afgestreken eetl. bloem
2 liter kippenfond (zie boven)

Snijd de ui, prei en de P asperges-eindstukken in kleine
stukjes. Stoof de groenten in de boter en strooi er de
bloem over. Voeg, in delen en onder goed roeren, de
kippenfond toe en laat het geheel, met het deksel op de
pan, zachtjes 30 minuten tegen de kook aan gaan.
Mix, naar eigen idee, de soep niet, grof of fijn en proef ze
af op smaak.

P room (zie boven)
4 bosuitjes, gesnipperd

Serveren
Verdeel de aspergesoep over de warme soepkop-
pen. Leg er een wontonpakketje in en schep er
een lepel P room over. Garneer verder met wat

gesnipperde bosui.

Wonton, wanton, wantan, wuntun: zijn vierkante, gelige deegvelletjes gemaakt van bloem, ei en zout, die na

het koken of stomen een beetje doorschijnend en glibberig worden.

Traditioneel gevuld met varkensgehakt en/of gehakte garnalen met gember, lente-ui, lichte sojasaus en

sesamolie. Bedoeld voor in de soep. In de vriezer maanden/jaren te bewaren. Eenmaal ontdooid ook nog wel

wat dagen. Opnieuw invriezen wordt afgeraden, maar kan wel (1x).

Afdekken van het deeg met plasticfolie tijdens het verwerken, om uitdrogen te voorkomen.  

Bereiding wontonpakketje
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Hollandse nieuwe op een salade van Zeeuwse zeekraal
en tartaar van gerookte rode biet Tussengerecht

Benodigdheden   Bereidingswijze

Langwerpige borden gebruiken.

4 gekookte rode bieten
2 eetl. (afgestreken) rookmot

Zet 14 langwerpige borden apart.

Snijd de gekookte rode bieten in vieren.
Steek de grote warmplaat aan. Verdeel de rookmot over
de bodem van het rookoventje en zet dit op de grote
warmplaat. Rook de rode biet ca. 20 minuten op het roos-
ter in het oventje.

½ dl. oude balsamicoazijn
1 rauwe rode biet
1 Granny Smith, geraspt

zout, peper uit de molen

Kook de balsamicoazijn in tot een dun stroopje.
Verwijder de schil van de rauwe, rode biet en hak de biet
in de keukenmachine fijn. Voeg de gerookte rode biet en
de geraspte Granny Smith toe en draai het kort tot een
tartaar. Breng deze op smaak met de balsamico stroop
en zout en peper uit de molen.

150 gr. Zeeuwse zeekraal
1 flinke sjalot

wat olijfolie, extra vierge
gemalen peper

Blancheer de zeekraal kort en spoel ze met koud water.
Snijd ze in grove stukken en vermeng ze met de fijnge-
snipperde sjalotten en wat olijfolie. Kruid ze met wat
gemalen peper.

8 aardappelen: 
   Opperdoezer Ronde

5 eetl. zelfgemaakte mayonaise
3 eetl. gehakte peterselie

zout, peper uit de molen

Schil de aardappelen, snijd ze in brunoise blokjes (6 x 6 x

6 mm.) en blancheer ze beetgaar in gezouten water.
Vermeng de zelfgemaakte mayonaise met de gehakte
peterselie en breng het op smaak met zout en peper uit
de molen.

Z.O.Z.

Hollandse nieuwe op een salade van Zeeuwse zeekraal

en een tartaar van gerookte rode biet
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7 nieuwe haringfilets
   (dus 4 haringen)

Maak de haringen schoon en snijd de filets in gelijke,
rechthoekige stukken.

1 kropje gele frisée sla
oude balsamicoazijn
shiso purper

Serveren
Schik de bietentartaar in een rechthoekige vorm op
het langwerpige bord en leg daarop de aardappel
brunoise. Leg daarop de zeekraal en eindig met

een nieuwe haringfilet.
Haal de groene buitenblaadjes van de frisée sla.
Gebruik alleen de gele kern. Garneer het bord aan één
kant van het gerecht met een aantal druppels balsamico-
azijn en garneer verder met frisée slablaadjes en wat
shiso purper. Leg op de andere kant een paar stukjes
haringfilet.
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Perensorbet Sorbet

Benodigdheden    Bereidingswijze

Koude champagne flutes gebruiken.

2 dl. water
200 gr. suiker
600 gr. peer, poire Williams of

   Doyenne du Comise
½ dl. poire Williams

Zet 14 champagne flutes in de vriezer.
Leg er een spuitzak met een grove spuitmond bij.

Zet het water met
de suiker in een
pan op het vuur.
Schil de peren,
snijd ze in vieren
en verwijder het
klokhuis.
Voeg,  a ls  de
suiker gesmolten
is, de peren toe.
Zet het vuur lager
en pocheer de
peren in de suiker-
siroop
Neem de pan van
het vuur, voeg de
poire Williams
toe en laat de
massa afkoelen.
Als de siroop afge-
koeld is met een staafmixer de peren in de siroop fijn-
malen, maar zorg dat het perenmengsel een wat grovere
structuur behoudt.  

1 eiwit
Serveren
Doe t.z.t. de perensiroop in de sorbetière en draai
er een mooi sorbetijs van. Voeg halverwege de
draaitijd het stijfgeslagen eiwit toe.

Doe het sorbetijs in de koude spuitzak en vul hiermee de
koude flutes tot net over de helft af.

Perensorbet
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Rieslinghammetje met asperges en 
Riesling-sabayon Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Warme, grote borden gebruiken.

1 kg. Rieslingham, zonder been
   en vacuüm verpakt

Zet 14 grote borden in de warmkast.
De met een lichte nitriet-oplossing (2/3 deel) en Rieslingwijn (1/3

deel) in een vast patroon geïnjecteerde ham laat men 3 dagen
rusten. Dan wordt ze licht gerookt. Daarna vacuüm getrokken
en zo bij ons aangeleverd.

Leg de gevacumeerde Rieslingham in het sous-vide
waterbad met water van 100º C. uit de Quooker-kraan.
Zorg dat het 90º C. warme water in de sous-vide 1 cm.
boven de ham staat. Laat de ham ca. 2 ½ uur hierin gaan.
Het waterpeil zal dalen en de vacuümzak zal net boven
het oppervlak uitsteken. Dit is prima. Steek na 2.15 uur
een vleesthermometer door de vacuümverpakking heen
tot de punt in het midden van het vlees zit.
Er mag géén water in de verpakking stromen! 
Anders er wat water uitnemen!
Laat de vleesthermometer daar nu zitten.
De kerntemperatuur zal ca. 56º C. zijn. Neem de ham uit
de pan en laat hem tenminste 30 minuten op een houten
plank afkoelen. De vleesthermometer blijft dus zitten !!
De uiteindelijke kerntemperatuur moet 66-68º C. zijn.
Houd de ham warm.

Z.O.Z.

Rieslinghammetje met asperges en Riesling- sabayon
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1300 gr. krielaardappeltjes
1 bouillonblokje

boter
½ bos peterselie, de blaadjes

   kleingesneden

Schrap, zo nodig, de krielaardappeltjes en kook ze in
water met een bouillonblokje beetgaar. Laat ze afkoelen.
Sauteer ze, nèt voor het uitserveren, in de boter en strooi
er de peterselie over. Laat het nog even gaan.

42 asperges Schil de hele asperges en snijd ze op 17 cm lengte vanaf
de kop.    LET OP: Doe de onderstukken naar de soep! 
Kook de asperges op de gebruikelijke wijze gaar.
» P.S.: U kunt 20 minuten vòòr het uitserveren de ge-
schilde asperges in vacuüm getrokken zakjes (2 van 10 en

2 van 11 asperges) in de sous-vide bij de Rieslingham-
metjes doen en ze zo laten garen.

3 dl. P asperge kookvocht
2 dl. Riesling wijn
5 eierdooiers

200 gr. gepelde Hollandse
   garnalen

2 eetl. gehakte kervel
zout, peper uit de molen

Kook het P asperge kookvocht (eventueel van alleen de

onderstukken / schillen als u de sous-vide gebruikt) tot 3 dl. in.
Doe tegen het uitserveren, voor de sabayon, het asperge
kookvocht en de Riesling wijn samen in een pan en
voeg, al kloppend met een garde, één voor één de eier-
dooiers toe. Verwarm de saus, al kloppend, op een laag
vuur of au-bain-marie totdat er een mooie, volle saus
ontstaat. Haal de pan van het vuur en voeg de garnalen
en de gehakte kervel toe. Breng het op smaak met zout
en peper uit de molen.

Serveren
Snijd, net voor het uitserveren, de ham in plakjes
van 3 mm. dikte. Leg 3 asperges op een warm
bord. Leg wat plakjes ham naast de asperges.

Garneer de asperges net onder het midden met een baan
sabayon en leg er wat krielaardappeltjes bij.

PS: Als u klaar bent de snijmachine goed schoonmaken!
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Flensjes met Amarena kersen, kersenroomijs met
chocoladesaus Nagerecht

Benodigdheden    Bereidingswijze

Lauwwarme bord gebruiken.

1 potje Toschi Amarena kersen
  400 gr. met een uitlekgewicht
  van 180 gr.

Zet 14 borden in de warmkast (lauwwarm).

Vang het P sap van de Amarena kersen boven een pan
op (voor het ijs). Houd 7 P kersen apart (voor de garnering).
Snijd elke overgebleven kers in 8 P stukjes (voor in het ijs).
Houd alles apart. 

150 gr. bloem, gezeefd
zout

70 gr. fijne suiker
4 dl. melk
3 eieren

50 gr. gesmolten boter

Vermeng voor het ‘flensjesbeslag’ de bloem met een snuf
zout en voeg de suiker toe. Roer er de melk door.
Breek de eieren boven een kommetje en klop ze los.
Giet, al kloppend, het ei door het beslag en klop er de
gesmolten boter door. Laat dit beslag minstens een half
uur rusten.

75 gr. water
75 gr. suiker

700 gr. kersen
5 eierdooiers

130 gr. suiker
1 theel. glucose

Kook een suikerstroop van het water met de suiker.
Ontpit de kersen, maal ze in de blender samen met de
suikerstroop en druk deze puree door een fijne zeef.
Kook voor het kersenijs deze kersenpuree tot de helft in.
Klop de eierdooiers met de suiker en de glucose tot er
linten ontstaan. Voeg de eierdooiers bij de kersenpuree
en blijf roeren tot het geheel bindt.

Z.O.Z.

Flensje met Amarena kersen,  kersenroomijs met

chocoladesaus
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2 ½ dl. melk
2 ½ dl. room

3 eetl. P Amarena kersensiroop
1 theel. stabilisator voor ijs
P stukjes Amarena kers

Roer dan melk, room, de P Amarena kersensiroop en
de stabilisator door de kersenpuree. Roer het goed door
en zeef de massa.
Draai hiervan t.z.t. een mooi kersenijs. Voeg halverwege
de draaitijd de P stukjes Amarena kers toe.

1 dl. water
60 gr. fijne suiker

140 gr. pure chocolade
1 dl. room

koffielikeur Tia Maria

Breng voor de ‘chocoladesaus’ het water met de suiker
aan de kook en laat het tot een suikersiroop inkoken.
Los er, op een laag vuur, de chocolade in op. Voeg de
room toe en laat het geheel, tegen de kook, even gaan.
Neem de pan van het vuur en voeg, naar smaak, de
koffielikeur toe.
Bak 14 mooie flensjes in een flensjespan. Houd ze warm
tussen 2 borden.

7 P Amarena kersen
   halveren
room
wat suiker

Serveren
Leg op elk warm bord een flensje en leg er een
bol Amarena kersenijs op. Vouw ze dicht. 
Leg er 2 halve Amarena kersen op.

Giet wat chocoladesaus over de flensjes.
Klop de room met wat suiker stijf en leg ter garnering 1
of 2 quenelles room bij de flensjes.
Serveer het direct uit.
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