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Fotoblad

Amuse: Cannelloni van gerookte zalm en ri-

cotta met carpaccio van groene asperges

Soep: Romige venkelsoep met Pernod

Tussengerecht: Andijvietaartje met

Limburgse grottenkaas

Sorbet: Lychee sorbet met mint

Hoofdgerecht:  Eendenborst in chiroublessaus

met uientaart

Nagerecht:  Citroenmeringue
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M e n u
Met dank aan:   de Menucommissie

Cannelloni van gerookte zalm en ricotta met
carpaccio van groene asperges

Romige venkelsoep met Pernod

Andijvietaartje met Limburgse grottenkaas

Lychee sorbet

Eendenborst met chiroublessaus met uientaart

Citroenmeringue

  |   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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Cannelloni van gerookte zalm en ricotta met
carpaccio van groene asperges  Amuse

Benodigdheden Bereidingswijze

14 dessertbordjes gebruiken.

500 gr. ricotta kaas
1 bakje/zakje cresson

zout, peper uit de molen
14 plakken gerookte zalm

Zet 14 dessertbordjes apart.

Meng de ricotta met de cresson pluksels en breng het
op smaak met zout en peper uit de molen.
Snijd, zo nodig, het bruine, bittere vet van de gerookte
zalm.
Leg de plakjes op een vel bakpapier. Leg in het midden
een eetlepel met cresson aangemaakte ricotta en rol de
zalm tot een cannelloni (= Italiaans voor ‘grote pijpen’) op.

2 busseltjes groene asperges
zout, peper uit de molen

1  citroen, het sap ervan
1 à 2 eetl. walnootolie

Schil de groene asperges rondom dun af en maak er met
een dunschiller dunne, platte plakjes van. Breng deze op
smaak met zout en peper uit de molen. Leg ze in een
schaal en giet er het mengsel van citroensap en wal-
notenolie op.
Laat het hierin marineren.

2 theel. mosterd
2 eetl. sherryazijn
2 mespuntjes poedersuiker
8 eetl. maïsolie
1 bosje bieslook

Maak een vinaigrette door de mosterd in een kommetje
te mengen met de sherryazijn. Voeg dan de poeder-
suiker toe. Werk dit met de maïsolie op tot een dikke
vinaigrette. Doe deze in een spuitbus flacon.
Snijd de bieslook in fijne ringetjes en zet die apart voor
de garnering.

Z.O.Z
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1 bakje fijne tuinkers

Serveren
Verdeel een carpaccio van groene asperges schuin
over het midden van elk bord. Spuit op de asperge-
carpaccio een rozet van de dikke vinaigrette en
strooi daar wat bieslookringetjes ter garnering over.

Zet en leg hierop de schuin aangesneden cannelloni. 
Werk het af met enkele plukjes tuinkers. 
Serveer het direct uit.
P.S. U kunt de bieslookringetjes ook door de vinaigrette
roeren en in de spuitbus flacon doen, maar de kans be-
staat dat de spuitmond verstopt raakt. 

.

©   Cuisine Culinair West-Brabant    te   Oud Gastel4



September  2015
Receptuur bestemd voor 14 personen

Cuisine Culinaire Nederland
     afdeling West-Brabant

Romige venkelsoep met Pernod Soepen

Benodigdheden Bereidingswijze

Warme diepe borden gebruiken.

2 liter zelfgemaakte groentefond
1 ui
1 winterwortel
1 prei
1 venkelknol
1 knolselderij
3 liter water
1 takje tijm
1 takje rozemarijn
2 laurierblaadjes
1 borrelglas Pernod

Zet 14 diepe borden in de warmkast.

Maak voor de groentefond de ui, winterwortel, prei en
de venkelknol schoon en snijd ze in grove stukken.
Bewaar het groen van de venkel P (zie onder). Snijd de
schil van de knolselderij dik af, zodat u direct alléén het
‘wit’ overhoudt. Snijd de knolselderij in grove stukken.
Doe het water in een snelkookpan, voeg de groenten toe
en zet de pan op het vuur. Breng het aan de kook en
schuim het af. Voeg dan de takjes tijm en rozemarijn, de
laurierblaadjes en het borrelglaasje Pernod toe.
Sluit de pan en laat het geheel ca. 1 uur gaan.
Spoel de snelkookpan koud en zeef de bouillon.
Kook de groentebouillon tot 2 liter groentefond in.

7 sneden casinobrood
3 teentjes knoflook

geklaarde boter en/of olie

Snijd voor de knoflookcroutons de korsten van het
casinobrood. Snijd het wit van het brood in kleine, gelijke
‘blokjes’.
Pel de knoflook en snijd ze in vieren. Verhit een scheut
geklaarde boter en/of olie in een pan. Bak de knoflook
samen met de broodblokjes op een zacht vuur goudbruin
en krokant aan.

Z.O.Z.
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Laat de croutons op keukenpapier uitlekken.

4 venkelknollen + P (zie boven)
4 sjalotjes
4 teentjes knoflook
2 eetl. olijfolie
2 liter groentefond (zie boven)

1-2 dl. Pernod

Snijd voor de venkelsoep de toppen van de venkelknol-
len en bewaar het groen + P. Snijd de harde kern uit het
middengedeelte en snijd de venkelknollen + het groen in
gelijkmatige stukjes. Pel de sjalotjes en hak ze fijn. Pel de
knoflook en hak ze fijn. Verhit de olijfolie in een pan.
Voeg de sjalotten en de knoflook toe en zweet ze licht aan.
Voeg de venkel + het groen P toe en fruit het even mee.
Voeg vervolgens de groentenfond en de Pernod (naar

smaak) toe en breng het geheel aan de kook.
Laat het ca. 20 minuten zachtjes doorkoken.

5 dl. room
zout en peper uit de molen
croutons (zie boven)

Serveren
Pureer de hete venkelsoep in de blender en voeg
de room toe. Breng het geheel op smaak met zout
en peper uit de molen. 

Geef de croutons er op een bordje bij.
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Andijvietaartje met Limburgse grottenkaas Tussengerecht

Benodigdheden   Bereidingswijze

14 dessertbordjes op kamer-
     temperatuur.

bakpapier
14 plakjes roomboter bladerdeeg

Zet 14 soufflévormpjes klaar.
Zet er 14 dessertbordjes bij.
Verwarm een oven voor tot 200º C.

Leg een rondje bakpapier op de bodem van het soufflé-
vormpje. Bekleed de randen van de soufflévormpjes
zodanig met een reep bakpapier dat deze ruim boven
het vormpje uitsteekt. 
Rol de plakjes bladerdeeg uit en bekleed de bodem op
én de randen tegen het bakpapier van vormpjes hiermee
(de rand tot de hoogte van het soufflévormpje). Prik met een
vork gaatjes in het deeg en laat, de met deeg beklede
vormpjes, ca. 15 minuten in de koelkast rusten.

600 gr. andijvie struikjes
50 gr. boter

4 eieren
250 gr. crème fraîche
250 gr. Limburgse grottenkaas

   (Heuvelland)
zout, peper uit de molen

Verwijder voor de vulling de buitenste lelijke bladeren én
de stronk van de andijvie struikjes. Was de bladeren,
verwijder de harde nerven en snijd de andijvie grof.
Smelt de boter, voeg de stukken andijvie toe en smoor
de groenten in 5 à 6 minuten zachtjes gaar.
Verdeel de andijvie over de deegbodems in de soufflé-
vormpjes. Klop de eieren los. Roer de crème fraîche
met de Limburgse grottenkaas door de eiermassa en
breng het op smaak met zout en peper uit de molen.

Z.O.Z.
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Schenk het ei-kaasmengsel over de andijvie en bak de
taartjes in de op 200º C. voorverwarmde oven in 20-25
minuten goud-bruin en gaar.

50 gr. honing
50 gr. rode bessengelei
50 gr. geleisuiker
½ dl. rode port
½ dl. appelsap

Laat voor de gelei de honing, rode bessengelei, gelei-
suiker, rode port en appelsap in een pannetje aan de
kook komen.
Laat het gaan tot de suiker nét opgelost is (NIET langer)
en neem het pannetje van het vuur. Laat de gelei af-
koelen. (LET OP: de gelei moet nét vloeibaar zijn, anders 1 à

2 koffielepels appelsap toevoegen).
Trek, nét voor de gelei gaat binden, met een kwastje aan
de rechterkant van het bordje een gelei-streep.

Serveren
Haal de bladerdeegtaartjes uit de soufflévormpjes
en verwijder het bakpapier (ook onder).
Zet een bladerdeegtaartje links op de bordjes, net

op de gelei-streep. 
Serveer ze direct uit.
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Lychee sorbet met munt Sorbets

Benodigdheden Bereidingswijze

14 brede sorbet glazen.

2 blikken lycheesvruchten op
   siroop (500 gr. elk)

10 verse muntblaadjes
1 limoen, het sap ervan

Zet 14 brede sorbetglazen in de vriezer.

Laat de lycheevruchten van 1 blik uitlekken.
Giet dit sap weg.
Doe de uitgelekte lycheevruchten in de blender en voeg
de vruchten plus het sap van het andere blik erbij.
Haal 10 muntblaadjes van de steeltjes en doe die ook,
samen met het limoensap, in de blender.
Laat de blender 3 tot 4 minuten draaien.
Vang het sap en wat van deze pulp op door deze, met de
achterkant van een pollepel, door een niet te fijne zeef te
drukken.

14 verse lycheevruchten Haal de harde schillen van de 14 lycheevruchten, snijd
het vruchtvlees half in en verwijder de pit.
Zet dit vruchtvlees tot gebruik, afgedekt, in de koeling.

1 eiwit
Serveren
Draai t.z.t. van het sap en de fijne pulp een mooi
sorbetijs in de sorbetière. Voeg halverwege de
draaitijd het stijfgeslagen eiwit toe.

Doe een bolletje sorbetijs en een verse lychee vrucht in
een koud sorbetglas en serveer het direct uit.
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Eendenborst in Chiroublessaus met uientaart Hoofdgerecht

Benodigdheden    Bereidingswijze

Warme borden gebruiken

Voor 1 liter eendenfond:
1 ½ kg. eendenkarkas en eenden- 

   afsnijdsels of hele eend
2 eetl. arachideolie

100 gr. wortel, fijngesneden
100 gr. ui, fijngesneden

2 stelen bleekselderij
wat peterseliestelen

5 knoflook teentjes, fijngesneden
3 dl. rode wijn (bij voorkeur

   Côtes du Rhône)
1 ½ liter koud water

3 dl. kalfsfond
5 jeneverbessen, gekneusd
6 korianderzaadjes, gekneusd

1 bouquet garni:
10 cm. preiblad met daarin

gebonden
2 laurierblaadjes
1 takje tijm
4 takjes peterseliestelen

Zet 14 borden in de warmkast.

Maak voor de eendenfond de eendenkarkas(sen), zo
nodig, schoon en hak ze klein. Verwarm de arachideolie
in een snelkookpan. Doe hier karkas(sen), afsnijdsels of
hele eend, in delen gesneden, bij. Laat ze even bruin
worden en schep ze af en toe met een schuimspaan om.
Voeg wortel, ui, bleekselderij, peterseliestelen en knof-
look toe en laat het even gaan. Voeg de rode wijn toe en
laat die tot de helft inkoken. Voeg 1 ½ liter koud water
toe en breng het geheel aan de kook. Laat het 10 minuten
trekken en schuim het regelmatig af. Voeg de kalfsfond,
jeneverbessen, korianderzaadjes en het bouquet garni
toe. Sluit het deksel van de snelkookpan en laat de soep
op een laag vuur 90 minuten trekken.
Zet de pan onder de koude kraan om af te laten koelen,
open het deksel en zeef de bouillon. 
Laat de bouillon tot 8 dl. inkoken.

1400 gr. eendenborst, met vel
zout, peper uit de molen

70 gr. boter
7 dl. Chiroubles (= rode wijn)

70 gr. crème de cassis

Kruis de velkant van de eendenborsten in en kruid ze
met zout en peper uit de molen. Braad de eendenborsten
in de boter in een koekenpan kort op de velkant. Haal ze
uit de pan en zet ze, afgedekt, op het werkblad weg.
Giet voor de saus de Chiroubles bij het ‘aanbraadvocht’
in de pan en bak het aanbaksel los. Kook het tot de helf t
in, voeg de crème de cassis toe en kook dit weer tot de
helft in.                                                                  Z.O.Z.
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8 dl. eendenfond (zie boven)
koude boter
zout, peper uit de molen

Voeg de eendenfond toe en kook het weer in. Monteer
de saus, nét voor het uitserveren, met koude boter en
breng de saus op smaak met zout en peper uit de molen.

De uientaart:
150 gr. boter
250 gr. patentbloem

1 ei
wat zout

Voor de vulling:
1 kg. rode uien

50 gr. boter
4 tenen knoflook

zout, peper uit de molen
2 ½ dl. room

4 eieren
175 gr. geraspte oude Goudse kaas

zout, peper uit de molen

Verwarm een oven voor tot 220º C.
Kneed voor de uien-
taart met de hand een
deeg van boter, pa-
tentbloem, ei en wat
zout. Plet de deegbal
en laat deze 30 minu-
ten in de koeling rus-
ten. Rol dan het deeg
uit tot u er een quiche-
vorm van 28 of 30 cm.
Ø mee kunt bekleden,
inclusief de randen. Bak deze 10 minuten in de voorver-
warmde oven voor. Haal de vorm uit de oven. Maak de
uien schoon en snijd ze in dunne ringen. Doe de boter in
een pan, voeg de ui toe en pers er de knoflook over uit.
Sauteer het geheel en breng het op smaak met zout en
peper uit de molen. Laat het mengsel wat afkoelen.
Verdeel het over het deeg in de bakvorm. Klop de room
met de eieren los en giet dit over de uien. Strooi de
geraspte Goudse kaas hierover. Zorg voor een evenwich-
tige verdeling van de kaas. Bak de quiche in ca. 20
minuten in de op 225º C. voorverwarmde oven af. Laat ze
wat afkoelen. Leg er een groot onderbord op en draai de
quiche-vorm om. Haal de vorm eraf. Leg nu een groot
onderbord op de quiche en draai het nog eens om, zodat
de bovenkant weer boven is. Snijd de uientaart met een
scherp mes in 14 mooie punten.
! Doe, net voor het uitserveren, wat olie in een pan en
verhit de apart gezette eendenborsten eerst aan de
velkant. Draai ze om en bak ze kort: ze moeten van
binnen rosé blijven. Verpak ze dan in aluminiumfolie (ze

garen nu nog even door).   Zet ze tot gebruik apart.

14 trostomaten, in tweeën
14 toefjes peterselie

Serveren
Trancheer de eendenborsten, nét voor het uitser-
veren, in gelijke plakjes en leg op elk warm bord 3
à 4 tranches. Nappeer hiervoor wat saus en leg

een puntje uientaart boven de tranches.
Garneer elk bord met een in tweeën gesneden trosto-
maatje en een toefje peterselie.

Doorsnede uientaart
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Citroenmeringue Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Borden op kamertemperatuur.

75 gr. basterdsuiker
150 gr. boter

1 ei
zout

1 theel. vanille-essence
225 gr. bloem, gezeefd

bloem, om te bestuiven
boter, om in te vetten

Zet 14 borden apart.

Meng voor het harde Wenerdeeg de basterdsuiker,
boter, ei, zout en het vanille-essence. Werk er dan de
gezeefde bloem door tot er een mooie deegbal ontstaat.
Laat deze, afgedekt met plasticfolie, in de koeling rusten
(ca. 30 minuten). 
Verwarm een oven voor tot 150º C. (turbo).
Bestuif het werkblad met wat bloem en leg er de deegbal
op. Rol het met een deegroller uit tot een ronde plak van
ca. 34 of 36 cm. Ø en een dikte van 2 ½ mm. 
Vet een gekartelde pasteivorm (28 of 30 cm Ø) met boter
in en bekleed deze vorm dan met het deeg. Druk het deeg
tegen de gekartelde rand van de vorm met een klein
deegbolletje stevig aan.
Haal een deegrol over de bovenkant van het bakblik zodat
u de overhangende rand eraf snijd. 
Zet de vorm nu 10 minuten in de koelkast.
Prik gaatjes in de deegbodem. Bak nu het deeg 15
minuten in de voorverwarmde (turbo)oven. Haal de bodem
uit de oven en laat hem in het blik afkoelen.

Z.O.Z.
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5 eierdooiers
150 gr. suiker

2 theel. fijne rasp van
   citroenschil

3 citroenen, het sap ervan
30 gr. boter, gesmolten
1 eetl. maïzena

Verhit water in een middelgrote pan tot 95º C. Klop, voor
de citroenvulling, de eierdooiers met de suiker luchtig in
een pan of schaal die in de middelgrote pan past (au-bain-

marie). Voeg de rasp van citroenschil, het citroensap,
de gesmolten boter en de maïzena toe. Hang deze pan
of schaal in de pan met heet water en blijf 15-20 minuten
kloppen tot de massa stijf en schuimig is.
Giet de warme citroenvulling in de voorgebakken, afge-
koelde bodem (al dan niet gelost uit de vorm).

½ dl. water
150 gr. kristalsuiker

3 eiwitten (zie boven)
½ citroen, het sap ervan
1 eetl. witte poedersuiker om

   te garneren

Verwarm een oven opnieuw voor tot 150º C. (turbo).
Vul voor de meringue een steelpan met ½ dl. water, doe
er de kristalsuiker bij en laat deze, boven een klein vuur
tot een siroop koken (116 - 118º C. = ‘slappe bal’ stadium).
Klop voor het Italiaans schuim de eiwitten plus het sap
van de halve citroen in de keukenmachine stijf. Giet er, al
kloppend, de hete siroop in delen bij en blijf kloppen tot de
meringue stijf wordt en afgekoeld is.
Schep de meringue in een spuitzak met een kartelvormig
mondstuk van 1 à 1 ½ cm. Ø. Spuit vanuit het midden de
meringue in cirkelvormige bewegingen of naar eigen idee
op de afgekoelde citroenlaag van de taartvorm.
Binnen de rand blijven! 
Bestrooi de bovenkant met poedersuiker.
Bak de citroenmeringue nu in 15 minuten in de op 150º C.
voorverwarmde (turbo)oven lichtbruin af.
Laat de taart in de koelkast afkoelen tot de vulling stijf is.

Serveren
Snijd de taart in 14 stukken en serveer ze direct,
met een kopje koffie of een glas thee uit.
Er is géén verdere garnituur nodig. 
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