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Fotoblad

Amuse:   Gepocheerde oesters met

champagnesaus en zeekraal

Soep: Kopje lichtgebonden preisoep met

crème fraîche en groene kruiden

Sorbet:   Sorbetijs van rode grapefruits

Nagerecht:   Chocoladesoufflé met muntsaus

en sabayon

Hoofdgerecht:   Gebraden wild zwijn,

pastinaak, zuurkoolloempia en lauriersaus

Tussengerecht: Ossenhaastartaar met aard-

appelsalade, kaviaar en schaaldierencoulis
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M e n u
Met dank aan de:   Menucommissie en CCN Limburg

Gepocheerde oesters met champagnesaus
en zeekraal

Kopje lichtgebonden witte preisoep met 

crème fraîche en groene kruiden

Ossenhaas met aardappelsalade, kaviaar en
een schaaldieren coulis

Sorbetijs van rode grapefruits

Gebraden wild zwijn met pastinaakmousseline,
zuurkoolloempia en lauriersaus

Chocoladesoufflé met muntsaus en sabayon

  |   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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Gepocheerde oesters met champagnesaus

Gepocheerde oesters met champagnesaus
en zeekraal Amuse

Benodigdheden Bereidingswijze

Warme borden gebruiken.

42 creuses oesters nr. 3

Zet 14 borden in de warmkast.
 

Open de platte oesters en zet ze samen met het opge-
vangen vocht in een schaal apart voor verder gebruik.

8 eierdooiers
3 eetl. citroensap
3 eetl. heet water

400 gr. zachte boter, in blokjes
3 dl. room

zout
2 ½ dl. witte wijn

2 eetl. groene tuinkruiden:
   peterselie, bieslook

1 dl. Franse cognac
3 dl. champagne

Vermeng de eierdooiers met het citroensap en klop dit
au-bain-marie, totdat de dooiers beginnen te binden.
Klop er de zachte klontjes boter door en roer er dan het
hete water door. Klop de room stijf, spatel die door de
saus en breng deze op smaak met wat zout.
Kook de witte wijn met een afgestreken eetlepel peter-
selie en een afgestreken eetlepel bieslook in.
Zeef dit mengsel en roer het door de saus.
Kook ook de champagne in zodat u slechts een bodem-
pje over heeft. Verwarm de saus al kloppend, doe er bij
60º C. de Franse cognac bij (de saus wordt nu iets dikker)
en verdun ze dan met de ingekookte champagne.

Z.O.Z.
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500 gr. zeekraal
boter

Verwarm een oven voor tot 200º C.
Doe de oesters in hun schelpen en zet ze in de voorver-
warmde oven, totdat ze enigszins stevig worden.
Draai de oesters om en laat die kant ook stevig worden.
Stoof de uitgezochte en goed gewassen zeekraal even in
wat boter.

100 gr. zwarte imitatie kaviaar
Serveren
Leg op elk warm bord wat zeekraal. Plaats daarop
3 oesters. Schep er wat saus over en garneer de
oesters met zwarte kaviaar.
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Kopje lichtgebonden preisoep met groene

kruiden

Kopje lichtgebonden witte preisoep met crème fraîche 
en groene kruiden Soepen

Benodigdheden Bereidingswijze

Warme soepkoppen gebruiken.

2 liter kippenbouillon van:

1,2 - 1,5 kg. soepkip, in stukken
2 uien
1 eetl. olijfolie
3 liter koud water
2 wortelen
2 stengels bleekselderij + blad
1 handvol verse peterselie
paar takjes tijm
1 à 2 laurierblaadjes
10 zwarte peperkorrels,
    gekneusd

Zet 14 soepkoppen in de warmkast.

Doe voor de kippenbouillon de soepkip in een snelkook-
pan samen met de in stukken gesneden ui en de olijfolie.
Zet het op een middelmatig vuur aan.
Zet regelmatig om tot alles gelijkmatig lichtbruin gekleurd
is. Voeg het koude water toe en roer alles goed door.
Breng het aan de kook en schuim het regelmatig af.
Voeg de wortelen, bleekselderij, peterselie, tijm, lau-
rierblaadjes en zwarte peperkorrels toe.
Sluit de pan en laat het geheel ca. 1 uur gaan.
Spoel de pan koud, zeef de bouillon en laat ze afkoelen.
Verwijder het vet. Laat het tot 2 liter inkoken.

850 gr. prei
boter

1 ui, kleingesneden
2 teentjes knoflook

Snijd de hele prei (wit én groen) fijn en was dit zeer goed.
Doe het samen met een klontje boter, de kleingesneden
ui en de geperste teentjes knoflook in een pan en laat
het geheel zachtjes aan zweten, maar niet kleuren.

Z.O.Z.
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Voeg de bouillon toe en laat het, met het deksel op de
pan, zachtjes koken tot de prei gaar is. Pureer de soep
met behulp van een staafmixer.

1 dl. crème fraîche
zout, peper uit de molen

Voeg, net voor het uitserveren, wat warme soep toe aan 1
dl. crème fraîche. Voeg dit mengsel vervolgens, al
roerend, terug bij de rest van de soep: deze mag niet
meer koken!
Breng de soep op smaak met zout en peper uit de molen.

½ bosje bieslook
2 takjes peterselie, de blaadjes
2 dl. crème fraîche

Serveren
Houd 28 topjes van ca. 8 cm. van takjes bieslook
apart. Snipper de rest van de bieslook en de peter-
selie fijn en vermeng het met de crème fraîche.

Schep in elke hete soepkop een lepel aangemaakte
crème fraîche en serveer de koppen uit.
Schenk de hete soep aan tafel in de warme soepkoppen.
Garneer met 2 sprieten van de apart gehouden bieslook.
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Ossenhaas met aardappelsalade, kaviaar en een

schaaldieren coulis

Ossenhaas met aardappelsalade, kaviaar en
een schaaldieren coulis Tussengerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Vierkante bordjes gebruiken.

150 gr. garnalenpantsers
250 gr. strandkrabben

½ dl. olijfolie
35 gr. wortel
35 gr. knolselderij
35 gr. venkel
35 gr. sjalot
35 gr. bleekselderij

2 tenen knoflook
½ dl. armagnac
½ dl. cognac

1 ½ dl. droge witte wijn
30 gr. tomatenpuree

4 dl. visbouillon
½ glas rode port

10 gr. rozemarijn
½ takje tijm

Zet 14 vierkante bordjes apart.

(begin aan dit gerecht met 2 personen: veel snijwerk). Kneus voor
de schaaldieren coulis de pantsers van garnalen en
strandkrabben (bijvoorbeeld met een gehaktmolen). 
Snijd de wortel, knolselderij, venkel, sjalot, bleeksel-
derij en knoflook klein. Verhit de olijfolie in een braad-
slee en fruit hierin, op de grote warmplaat met een hoog
vuur, de strandkrab en de garnalen tot het vrijgekomen
vocht verdampt is.
! Het is essentieel dat de bodem van de braadslee slechts met
een ‘vliesje’ olijfolie (ronddraaien) is bedekt en dat de garnaal-
en krabdelen de bodem van de braadslee in één enkele laag
volledig bedekken.
Fruit dan de groentenblokjes, gedurende 2 minuten op
een hoog vuur, mee. Blus (pas op: VLAM!) het met het
armagnac/cognac mengsel en laat dit, op de grote warm-
plaat met een hoog vuur, inkoken.
Blus het vervolgens met de witte wijn af en laat deze op
de grote warmplaat met een hoog vuur, volledig inkoken.
Voeg de tomatenpuree toe en laat die ontzuren. 

Z.O.Z.
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Voeg dan de visbouillon toe en laat die, op de grote
warmplaat met een hoog vuur, tot volledig droog, koken.
Blus af met de rode port. Schenk dan zoveel koud water
in de pan dat de massa met 1 cm. water is bedekt.
Voeg rozemarijn en tijm toe. Breng het geheel aan de
kook en schuim het af. Houd de schaaldieren coulis 15
minuten tegen de kook (85º C.) aan. Passeer hem door
een zeef. Kook het vocht, in een klein pannetje, in tot de
gewenste dikte.

560 gr. ossenhaas
3 eetl. verse kappertjes,

   afgestreken
gehakte bieslook

2 eierdooiers
½ eetl. basisvinaigrette,

   bestaande uit:
   2/3 deel olie
   1/3 deel sherryazijn
zout, peper uit de molen

Snijd de ossenhaas in een fijne brunoise.
Hak de kappertjes en de bieslook in een fijne brunoise.
Vermeng de ossenhaas, kappertjes, bieslook en de eier-
dooiers met elkaar. Meng, voor de vinaigrette, de olie en
de sherryazijn met elkaar en zet deze door de brunoise.
Breng op smaak met zout en peper uit de molen.

500 gr. vastkokende aardappel
150 gr. appel
40 gr. cornichons (= kleine zure

   augurkjes
35 gr. kappertjes
60 gr. zelfgemaakte mayonaise
60 gr. crème fraîche

3 eetl. kappertjesvocht
zout, peper uit de molen

Kook de geschilde aardappelen net gaar. 
Snijd voor de aardappelsalade de gekookte aardappelen
in kleine blokjes. Snijd de geschilde appel in kleine blok-
jes. Snijd de cornichons in piepkleine blokjes.
Zet de aardappel, appel, cornichons, kappertjes, mayo-
naise, crème fraîche en het kappertjesvocht voorzich-
tig door elkaar en breng het op smaak met zout en peper
uit de molen.

crème fraîche
(zwarte) forel kaviaar
schaaldieren coulis

200 gr. Hollandse garnalen

Serveren
Plaats een schone pvc ring van 7 cm. Ø op het
bord. Lepel onderin de ring een laagje van 2 cm.
aardappelsalade en druk dit aan (bv. met de voet

van een glas). Schep daarop vervolgens een laag ossen-
haastartaar en druk ook dit behoedzaam aan.
Maak de ring voorzichtig los en bekroon het torentje met
een toef crème fraîche en een lepeltje zwarte forel
kaviaar. Schep rondom het torentje enkele theelepeltjes
schaaldieren coulis en leg er wat Hollandse garnaaltjes
bij. Serveer het gerecht direct uit.
Zet de overgebleven schaaldieren coulis in 2 schaaltjes op
tafel (voor bijvoorbeeld op de ossenhaas).
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Sorbetijs van rode grapefruit

Sorbetijs van rode grapefruit Sorbet

Benodigdheden   Bereidingswijze

Brede coupes gebruiken.

3 ½ dl. water
300 gr. suiker

4 dl. vers geperst grapefruitsap,
   van rijpe rode grapefruits
   ca. 4 stuks

½ dl. Campari
1 eiwit

50 gr. suiker

 

Zet 14 brede coupes in de vriezer.

Doe het water
met de suiker in
een pan.
Breng het tegen
de kook aan.
Laat het nog
even op een
matig vuur gaan
tot alle suiker op-
gelost is.
Laat het afkoelen
tot kamertempe-
ratuur.
Meet hiervan 630
gram suiker-
siroop af, voeg
het grapefruit-
sap en de
Campari toe en
roer alles goed
door elkaar.

Controleer de suikerdichtheid op 18º Beaumé en voeg,
indien nodig, voorzichtig wat koud water toe tot het juiste
aantal graden is bereikt.
Doe het mengsel in de sorbetière en draai er t.z.t. een
mooi sorbetijs van. Klop halverwege de draaitijd het eiwit
met de suiker half stijf op. Voeg dit aan de sorbetmassa
toe en laat het draaien tot de gewenste stevigheid.

14 muntblaadjes
Serveren
Verdeel het ijs over de koude coupes, garneer het
met een muntblaadje en serveer het direct uit.
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Gebraden wild zwijn met pastinaakmousseline

Gebraden wild zwijn met pastinaakmousseline,
zuurkoolloempia en lauriersaus Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Warme borden gebruiken.

½ bos salie
½ bos rozemarijn
½ bos citroentijm
3 tenen knoflook

10 gekneusde peperkorrels
20 gr. zeezout
10 gr. gekneusde korianderkorrels

1 citroen, de rasp ervan
1 sinaasappel, de rasp ervan

1,2 kg. wild zwijn filet (14 x 85 gr.)

Zet 14 borden in de warmkast.

Hak de salie, rozemarijn, citroentijm, knoflook, peper-
korrels, zeezout, korianderkorrels, citroen- en sinaas-
appelrasp in de Magimix fijn.
Strooi dit mengsel over een stuk aluminiumfolie en rol de
wild zwijn filet hierin op. Zet het koel weg tot gebruik.

700 gr. zuurkool
stukje katenspek

6 jeneverbessen
2 kruidnagels
1 afgestreken theel. karweizaad
2 sjalotjes
2 teentjes knoflook
2 takjes verse laurier
2 dl. Noilly Prat
1 eetl. bloemenhoning
1 eetl. crème fraîche

14 loempiavellen van 15 x 15 cm.
bloem

2 eiwitten
70 gr. hazelnootgruis

Spoel voor de zuurkoolloempia’s de zuurkool met koud
water. Laat het goed uitlekken. Doe het in een pan.
Voeg het katenspek, jeneverbessen, kruidnagels,
karweizaad, sjalotjes, knoflook, laurier, Noilly Prat en
de bloemenhoning toe.
Zet de pan op een laag vuur en laat het geheel, met het
deksel op de pan op een laag vuur ca. 5 minuten gaan tot
de juiste gaarheid van de kool. Laat het afkoelen en
verwijder het vocht en alle andere storende ingrediënten.
!   Verhit een frituur tot 170º C.
Meng de zuurkool met wat crème fraîche. Maak een
loempiavel met een kwastje nat en leg een reepje zuur-
kool op 1/3 van de onderkant in het midden. Vouw de
zijkanten over de zuurkool naar binnen, maak de flappen
weer even nat. Rol het geheel op. Bebloem de zijkanten,
doop ze even in wat, met een paar druppels water,
losgeklopt eiwit en duw ze even in het hazelnootgruis.

Z.O.Z.
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Laat ze nu ca. 2 uur, met huishoudfolie afgedekt, rusten.
Frituur de loempia’s tegen het uitserveren mooi goudbruin
in de voorverwarmde frituur.

4 dl. oude, rode port
2 sjalotten, kleingesneden
2 tenen knoflook
4 gekneusde jeneverbessen
4 dl. kalfsfond
1 eetl. ahornsiroop

10 (verse) laurierblaadjes
zout en peper uit de molen

Kook voor de laurierjus de rode port met de sjalot, knof-
look en jeneverbessen tot de helft in. Voeg kalfsfond,
ahornsiroop en laurierblaadjes toe en reduceer de saus
weer tot de helft. Passeer deze dan door een neteldoekse
lap en breng ze, zo nodig, op smaak met zout en peper
uit de molen.

25 gr. boter, kamertemperatuur
25 gr. bloem

Maak een beurre manié door de zachte boter en de
bloem met een hand goed door elkaar te zetten.
Bind de saus met deze beurre manié.

4 grote pastinaken
1+1 dl. ganzenvet
400 gr. (opperdoes) aardappelen

1 grote pastinaak + stukken
wat zeezout

2 dl. melk
200 gr. boter

zout en peper uit de molen
geklaarde boter
ganzenvet

Schil voor de pastinaakmousseline de 4 pastinaken.
Snijd ze in de lengte in 4 kwarten. Snijd van 14 kwarten 
banaan vormige stukken van ca. 7 cm. lang. Houd de
afsnijdsels apart. Bak de ‘banaantjes’ in 1 dl. ganzenvet
mooi goudbruin. Voeg dan het andere ganzenvet toe en
laat de 14 pastinaakstukken hierin op 70º C. rustig door-
garen tot beetgaar. Schil de aardappelen. Snijd de pasti-
naak + de overgebleven stukken pastinaak van hier
boven in kleine stukken. Kook ze samen, in ruim water,
met zeezout tot ze gaar zijn. Wrijf het door een fijne zeef.
Breng de melk aan de kook en voeg die aan de puree
toe. Houd de puree warm. Roer er vlak voor het uitser-
veren de boter door de warme puree en breng op smaak
met zout en peper uit de molen.
Verwarm een oven voor tot 185º C.
! Bak de wild zwijn filet in zijn geheel in geklaarde boter
en ganzenvet rondom bruin aan. Zet het vlees dan in de
voorverwarmde oven tot een kerntemperatuur van 55º C.
(ca. 20 min.). Haal het dan uit de oven en laat het,
ingepakt in alufolie, nog 5 minuten rusten. 

14 pastinaak stukken
Serveren
Leg een streep pastinaakmousseline op het
midden van elk warm bord. Portioneer de wild
zwijnfilet in plakken en leg ze dakpansgewijs

rechts op het warme bord tegen de mousseline aan.
Leg links boven een zuurkoolloempia. Leg een pastinaak-
‘banaantje’ op de mousseline en nappeer het vlees met
de lauriersaus.
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Chocoladekoek met muntsaus en sabayon

Chocoladesoufflé met muntsaus en sabayon Nagerecht

Benodigdheden    Bereidingswijze

Dessertborden gebruiken.

500 gr. bittere chocolade
50 gr. zachte boter
10 eieren, splitsen in dooiers en

   eiwitten
100 gr. suiker

Zet 14 dessertborden klaar.

Smelt voor het koekbeslag de bittere chocolade met de
zachte boter, roer het door elkaar en laat het afkoelen. 
Roer er dan de 10 eierdooiers één voor één door.
Klop de 10 eiwitten met de suiker stijf en spatel dit dan
door de chocolademassa. Verdeel de chocolademassa
over 14 uitsparingen van een flexibele, silicone bakmat.
Zet het ca. 2 uur, afgedekt, in de koeling.

5 dl. water
250 gr. suiker
10 takjes verse munt

2 kiwi’s

Breng voor de muntsaus het water met de suiker aan de
kook en kook het tot een stroopje in. Voeg de munt toe en
laat die 2 minuten mee koken. Zet het vuur laag en laat de
munt nog 10 minuten meetrekken. Neem de pan van het
vuur en voeg de geschilde kiwi’s toe. 
Laat de massa afkoelen. Pureer en zeef het.

Verwarm een oven voor tot 200º C.
Bak de chocoladekoekjes in ca. 8 minuten in de voorver-
warmde oven af (de koekjes moeten aan de binnenkant iets

smeuïg blijven).

Z.O.Z.
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1 dl. water
100 gr. suiker
200 gr. cranberry’s

Breng voor de cranberrycompote het water aan de kook.
Voeg de suiker en de cranberry’s toe en laat het ca. 10
minuten koken tot de bessen open springen. 
Neem de pan van het vuur.

4 eierdooiers
2 eetl. Amaretto
2 eetl. bloemenhoning
2 eetl. witte basterdsuiker
2 dl. room

Zet voor de sabayon een pan water op het vuur. Meng de
eierdooiers, Amaretto, bloemenhoning en de witte
basterdsuiker in een pan die past in de pan met water.
Klop er dus, au-bain-marie, een dikke saus van.
Spatel er dan, van de warmtebron af, voorzichtig de stijf-
geslagen room door.

cranberrycompote, zie boven
Serveren
Spuit een grote, ronde cirkel van sabayon op het
bord. Giet hier wat muntsaus in.
Zet daar middenin een chocoladekoekje. 

Garneer de chocoladekoekjes met wat cranberrycom-
pote en werk het met een toefje sabayon af.

©   Cuisine Culinair West-Brabant    te   Oud Gastel 13




