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Sorbet met Lindemans

Framboise

Tussengerecht:   Pasteitje van hertenvlees

met Grand Cru Rodenbach  

Nagerecht:   Flensjes en dadel met 

Brand Porter

Hoofdgerecht:   Wildzwijn medaillon met

St. Bernardus Abt 12

Fotoblad

Amuse: Makreelkoekje met Westmalle

Trappist Tripel Soep: Aardappel/preisoep met

Amberbier van Palm
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M e n u
Met dank aan de:   2de donderdagavond Brigade

~ Biermenu ~
L  Het is de bedoeling dat u, daar waar nodig, het bier ‘proeft’  door het met een paar ‘nipjes’  te drinken. 7

Er is ook een wijn-advieskaart aanwezig

Makreelkoekje met Westmalle Trappist Tripel *

Aardappel/preisoep met Amberbier van Palm

Hertenvleespasteitje met Grand Cru Rodenbach *

Sorbet met Lindemans Framboise *

Wildzwijn medaillon met St. Bernardus Abt12 *

Flensje en dadel met Brand Porter *

* = bij een . . . gerecht * wordt er, indien u dat wenst, bier geschonken én gedronken !

  |   Let op!   De receptuur is gemaakt voor 14 personen!   Bij een mindere Brigade-sterkte zullen
hoofdingrediënten en duurdere bijproducten aangepast (lees: in mindering gebracht) worden bij het klaarzetten.

Sommige producten zullen er gewoon voor 14 personen liggen!  Uw Chef zal u hierbij helpen.  
Berekening hoeveelheid:   vloeistoffen  en/of  ingrediënten in de receptuur  :  14.  Dan:  x  aantal  Brigade-personen  =   de te  gebruiken  hoeveelheid)

L ! (rode punt)   Verwijst naar een bewerking of ingrediënt al eerder gebruikt in het gerecht.

L ! (zwarte punt)   Verwijst naar oven-, sous-vide- en/of BBQ-gebruik: dus éérst aanzetten !
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Makreelkoekje met bleekselderij, bieslook-citroenmayonaise

en Westmalle Trappist Triple

Makreelkoekje met bleekselderij, bieslook-
citroenmayonaise en Westmalle Trappist Tripel Î Amuse

Benodigdheden Bereidingswijze

Middelgroot bord gebruiken.

900 gr. verse makreelfilet,
    zonder vel en graat

700 gr. gekookte aardappelen
9 afgestr. eetl. bleekselderij,

    in piepkleine blokjes
3 eieren

zout, peper uit de molen

Zet 14 middelgrootte borden, net vóór het uitserveren, in de
warme uitgifte balie (ze moeten iets meer dan handwarm zijn).
* Zet 14 cognac glazen in de grote koeling. 
* Zet 6 flesjes Westmalle Trappist Tripple in de grote
koeling.

Verwijder eventuele graatjes uit de geheel schoongemaakte
makreelfilets en snijd of hak de filets in zeer kleine stukjes.
Doe deze in een mengkom.
Haal de gekookte aardappelen door een pureeknijper.
Verwijder de draden van de bleekselderij en snijd ze in een
fijne brunoise. Doe de geprakte aardappel en de piepkleine
blokjes bleekselderij bij de makreel. Voeg de eieren toe en
meng het geheel goed door elkaar. Breng het op smaak met
zout en peper uit de molen. Zet het 1 uur in de koeling om
op te laten stijven.

12 eetl. zelfgemaakte mayonaise
5 afgestr. eetl. bieslook,

    fijngeknipt
2 eetl. citroensap

zout, peper uit de molen

Maak voor de bieslook-citroenmayonaise, naar eigen idee,
zélf een mayonaise. Voeg de fijngeknipte bieslook en het
gezeefde citroensap toe. Breng het, zo nodig, met zout en
peper uit de molen op smaak.
Zet het tot gebruik in de koeling.

Z.O.Z.
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! makreel/aardappel mengsel
    (zie boven)
olijfolie

! bieslook-citroenmayonaise
    (zie boven)

4 takjes krulpeterselie
42 sprietjes bieslook

* 14 gekoelde cognacglazen +
6-8 flesjes gekoelde Westmalle

    Trappist Tripel, Let op:
    (pas aan tafel openen ! De
    overgebleven, ongeopende,
    flessen terug in de koeling
    zetten)

(** Spoel de cognacglazen na gebruik
met koud water en vul ze dan met
‘ijswater’ zodat ze weer voor de
volgende gang ‘koud’ gebruikt

kunnen worden).

Serveren
Eerst de borden uit de warmkast halen en
tot iets meer dan handwarm laten afkoelen.

Vorm van het makreel/aardappelmengsel
14 balletjes en druk die plat tot een schijf .
Verhit olijfolie in een koekenpan en bak daarin de
schijven licht- tot goudbruin. Draai ze af en toe om.
Laat na het bakken de schijven even op keuken-
papier uitlekken om het overtollige vet te
verwijderen.
Leg op elk handwarm bord een gebakken makreel-
schijf. Leg er wat bieslook-citroenmayonaise
boven. Garneer met wat krulpeterselie en 3 sprietjes bies-
look. Serveer het direct uit.

* Zet bij elk bord een goed gekoeld cognacglas en schenk er, aan
tafel, naar believen een gekoeld Westmalle Trappist Tripel bier
in. (3 glazen uit één flesje).
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Aardappel/prei soep met mosselen, saffraan en

Amberbier van Palm

Aardappel/prei soep met mosselen Ô, saffraan
en Amberbier van Palm Ï Soepen

Benodigdheden   Bereidingswijze

Warme soepborden gebruiken.

4 stelen bleekselderij
2 preien, het wit ervan
3 winterwortelen, zonder kern
4 uien

200 gr. champignons
boter, om te smoren

1 citroen
1 fles goede, droge witte wijn
2 liter koud water
1 boeket garni
1 afgestr. theel. witte peper-

    korrels, geplet

Zet 14 soepborden in de warmkast.

Was de bleekselderij, wit van prei en winterwortelen.
Maak ze schoon. Verwijder de kern van de wortelen. 
Maak de uien en de champignons schoon. Snijd alles in 
blokjes. Laat de boter in een hoge soeppan smelten. Voeg
de kleingesneden groenten toe en smoor alles, zonder te
laten kleuren.
Was de citroen en snijd die, mét de schil, in schijfjes.
Voeg deze met de witte wijn en het koude water toe.
Breng het langzaam aan de kook en schuim het regel-
matig af. Voeg dan het boeket garni en de gekneusde
witte peperkorrels toe. Laat het geheel nu 30 minuten
zachtjes trekken (90º C.). Zeef de court-bouillon door een
natte neteldoekse lap en kook ze dan tot 1 liter groenten-
fond in.
Breng deze dan op smaak met zout en peper uit de
molen.

Z.O.Z.
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1 theel. puntje saffraanpoeder
2 eetl. warm water

500 gr. aardappelen, in blokjes
1,2 kg. prei, in ringen gesneden

1 à 2 cm. water in de pan +
snuf zout

2 kg. mosselen
4 stelen bleekselderij
1 winterwortel, zonder kern
1 laurierblaadje
1 flesje Palm Amberbier

    (= 25 cl.)
1 flesje Palm Amberbier

    (= 25 cl.)
! 1 liter groentenfond (zie boven)

Laat de saffraanpoeder in 2 eetlepels warm water weken.
Schil de aardappelen en snijd ze in blokjes. Maak de
preien schoon, snijd ze (wit + groen) in ringen, was ze goed
en laat ze uitlekken in een vergiet. Kook dan de aard-
appelen mét de prei en 1 à 2 cm. water en een snuf zout
gaar. Pureer de aardappelen en de prei in het kookvocht
met een staafmixer en houd het geheel warm.
Maak de mosselen schoon en verwijder, zo nodig, de
baarden en de kapotte exemplaren. 
Verwijder de draadjes van de bleekselderij en snijd de
stelen in stukjes. Schil de winterwortel, verwijder de kern
en snijd in stukjes. 
Doe de mosselen met de stukjes bleekselderij,
wortel, een laurierblaadje en het 1ste flesje Palm
Amberbier in een ruime pan. Laat ze, zodra het
vocht kookt, nog 4 tot 6 minuten doorkoken.
Schud de pan af en toe op. Zeef het kookvocht
door een natte neteldoekse lap. Verwijder de
mosselen uit de schalen. Roer het mossel-
kookvocht door de aardappel/ prei puree. Wrijf dit
dan, goed tegen de zeefwand, door een fijne zeef
boven een soeppan. Voeg het saffraanvocht, het
2de flesje Palm Amberbier en de groentenfond
toe en roer het goed door elkaar. 

1+3 afgestr. eetl. bladselderij,
    fijngeknipt
zout, peper uit de molen

Verwarm het geheel nu ca. 3 tot 5 minuten.
Roer er vervolgens 3 eetlepels fijngeknipte bladselderij
door en breng het op smaak met zout en peper uit de
molen.

1 (afbak) ciabatta brood Õ Bak het ciabatta brood, volgens de gebruiksaanwijzing op
de verpakking, af.

! warme mosselen (zie boven)
! 1 afgestr. eetl. bladselderij,

    fijngeknipt
! 1 (afbak) ciabattabrood

Serveren
Verdeel de warme mosselen over de warme soep-
borden en schep er de hete soep over. Strooi wat

fijngeknipte bladselderij op de soep
Serveer het met 1 sneetje ciabattabrood uit.
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Pasteitje met hertenvlees, bleekselderij, flespompoen

en Grand Cru Rodenbach

Pasteitje met hertenvlees, bleekselderij, flespompoen é
en Grand Cru Rodenbach Ð Tussengerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Warme borden gebruiken.

750 gr. hertenvlees (50 gr. p.p.)
    (ontbeend en in blokjes)
iets zout
olijfolie

2 grote uien, in stukjes gesneden
1 dl. wildfond (potje)
1 dl. Grand Cru Rodenbach
3 stelen bleekselderij, de draden

    verwijderd, in kleine blokjes 
½  flespompoen, in kleine

    blokjes
1 afgestr. dessertl. speculaas-

    kruiden
4 eetl. appelstroop

zout, peper uit de molen

Zet 14 middelmaat borden in de warmkast.
* Zet 14 cognac glazen in de grote koeling.
* Zet 4 flessen Grand Cru Rodenbach in de grote koeling.

Ontbeen het hertenvlees (zo nodig) en snijd het in kleine
blokjes. Bestrooi ze met iets zout in laat ze even rusten.
Verhit olijfolie in een braadpan en braad hierin de blokjes
kort aan. Voeg de stukjes ui toe en roer het geheel goed
om. Voeg de wildfond en 1 dl. Grand Cru Rodenbach
toe en laat het op het kleinste vuur ca. 80 minuten stoven
(naar smaak of zo nodig extra wildfond toevoegen). 
10 Minuten vóór het verstrijken van de stooftijd het vocht
zo veel mogelijk inkoken. Schil of verwijder de draden van
de stengels bleekselderij en snijd het vruchtvlees in
blokjes. Snijd het vruchtvlees van de flespompoen in blok-
jes. Voeg de speculaaskruiden, appelstroop, blokjes
bleekselderij en blokjes flespompoen aan het stoofvlees
toe en roer het goed door. Laat het verder stoven.
Breng het op smaak met zout en peper uit de molen.
Laat het afkoelen.

Z.O.Z.
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Bladerdeeg vouwen

75 cl.

14 plakjes bladerdeeg (ontdooid)
! hertenvleesmengsel (zie boven)

2 eieren, geklutst

! Verwarm een oven voor tot 240º C.
Leg de koude, iets uitgerolde, bladerdeeg plakjes op een
met bakpapier beklede bakplaat. Verdeel 1 eetlepel van
het afgekoelde hertenvleesmengsel iets uit het midden
van het koele bladerdeegplakje, waarbij u de randen
‘schoon houdt’. Maak de randen nat en vouw de tegenover
liggende punt over het hertenvleesmengsel vast op de
andere punt (zie foto hiernaast). Druk de randen goed aan
met bv. een vork. Besmeer de bovenkant met wat
geklutste ei. Maak met een scherp mesje aan de
bovenkant 2 kleine inkepingen. Plaats de bakplaat in het
midden van de voorverwarmde oven.
Sluit de deur en breng de temperatuur terug tot 220º C. 
Bak de ‘pasteitjes’ in ca. 20 minuten goudbruin af.

150 gr. rucola
2 Cœur de bœuf tomaten, ontveld

    en in blokjes gesneden
2 rode paprika’s, gegrild en in

    blokjes gesneden
1 bosje radijs, kleingesneden
4 eetl. olijfolie
1 eetl. balsamicoazijn
½ teentje knoflook
1 theel. ketjap
1 theel. honing

zout, peper uit de molen

Maak intussen een frisse salade van de rucola, de van
zaadjes ontdane en in brunoise gesneden Cœur de Bœuf
vleestomaat, de gegrilde, ontvelde en in blokjes gesneden
rode paprika en de klein gesneden radijs. 
Maak een dressing van olijfolie, balsamicoazijn, knof-
look (geplet met wat zout tot een smeuïge pasta), ketjap, honing
en zout en peper uit de molen en doe deze, tegen het
uitserveren, bij de salade.
Bewaar wat dressing voor de opmaak.

! rucola salade (zie boven)
! hertenvlees ‘pasteitjes’ (zie boven)
! dressing (zie boven)

* 14 gekoelde cognacglazen +
3-4 flessen gekoelde Grand Cru

    Rodenbach, Let op: (75 cl.)
       (pas aan tafel openen ! De over-

    gebleven, ongeopende, flessen
    terug in de koeling zetten)

(** Spoel de cognacglazen na gebruik
met koud water en vul ze dan met
‘ijswater’ zodat ze weer voor de
volgende gang ‘koud’ gebruikt kunnen

worden).

Serveren
Leg wat aangemaakte rucola salade
op het bord en leg er een warm
hertenvlees ‘pasteitje’ bij. Garneer

het met wat losse blokjes hertenvlees en
druppel er wat dressing omheen.

* Zet bij elk bord een goed gekoeld cognacglas en
schenk er, aan tafel, naar believen een gekoeld
Grand Cru Rodenbach bier in.
(6 glazen uit één fles).
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Sorbet met Lindemans Framboise

Sorbet met Lindemans Framboise bier Ñ Sorbet

Benodigdheden Bereidingswijze

Koude dessertbordjes gebruiken.

300 gr. water
300 gr. suiker

2 dl. Lindemans Framboise bier
200 gr. Boiron frambozen puree

1 citroen, het sap ervan
1 eiwit, stijfgeslagen

Zet 14 dessertbordjes in de vriezer.
* Zet 14 cognac glazen in de grote koeling.
* Zet 6 flesjes Lindemans Framboise in de grote koeling.

Doe het water
met de suiker in
een pan en breng
h e t ,  z o n d e r
roeren, aan de
kook. Laat het 2
minuten koken.
Haal de pan van
het vuur en voeg
het Lindemans
Framboise bier
en de Boiron
frambozen puree
toe. Roer het goed
door. Doe er dan
het gezeefde citroensap bij.
Draai er t.z.t. een mooi, stevig sorbetijs van. Voeg
halverwege de draaitijd het stijfgeslagen eiwit toe.

100 gr. water
50 gr. suiker

100 gr. Boiron frambozen puree

Doe voor de frambozencoulis het water met de suiker in
een pannetje en breng dit, zonder te roeren, aan de kook.
Laat het 2 minuten gaan. Neem het pannetje van het vuur
en voeg de Boiron frambozen puree toe. Roer het goed
door. Zeef de frambozencoulis.

! frambozencoulis (zie boven)
1 bakje frambozen

14 muntblaadjes
* 14 gekoelde cognacglazen
6-8 flesjes gekoeld  Lindemans

    Framboise, Let op:
    (pas aan tafel openen ! De
    overgebleven, ongeopende,
    flessen terug in de koeling
    zetten)

(** Spoel de cognacglazen na gebruik
met koud water en vul ze dan met
‘ijswater’ zodat ze weer voor de
volgende gang ‘koud’ gebruikt kunnen

worden).

Serveren
Trek op een koud bordje een mooie
fantasie streep met frambozen coulis.
Leg daarop 1 bolletje frambozensor-

betijs. Garneer het met een paar frambozen
en op het ijs een muntblaadje.
Serveer het direct uit.

* Zet bij elk bord een goed gekoeld cognacglas en
schenk er, aan tafel, naar believen een gekoeld
Lindemans Framboise bier in. 
(3 glazen uit één flesje).
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Wildzwijn medaillon met chocoladesaus en

St. Bernardus Abt 12 bier

Wildzwijn medaillon, chocoladesaus met
St. Bernardus Abt 12 bier Ò Hoofdgerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Warme grote borden gebruiken.

2 winterwortelen, zonder kern
2 uien, kleingesneden
2 stelen bleekselderij, kleingesn.
4 teentjes knoflook, kleingesn.
1 dl. olie
2 kg. botten en afsnijdsels

    van wild (bij voorkeur van
    het gebruikte soort vlees)

2 dl. Madeira
1 fles goede, rode wijn

50 gr. vers vet spek
1 blikje tomatenpuree

1 ½ liter koud water
3 gr. jeneverbessen
1 ui met 6 kruidnagels bestoken
1 afgestr. eetl. salie
4 takjes tijm
2 blaadjes laurier
1 theel. zwarte peperbolletjes

    geplet
3 vleestomaten, zonder pitjes

Zet 14 grote borden in de warmkasr.

* Zet 14 cognac glazen in de grote koeling.
* Zet 4 flessen St. Bernardus Abt 12 in de grote koeling.

1/ Snijd winterwortel, ui, bleekselderij en knoflook klein.
2/ Zet voor de wildfond de olie in een braadslede op het vuur.
Hak de botten klein. Voeg die samen met de afsnijdsels bij de
olie in de braadslede. Schep het regelmatig om en laat het mooi
bruin kleuren. Giet dan het vet af. Deglaceer de slede met de
Madeira en laat het even gaan. Voeg de rode wijn toe.
Laat die goed opkoken.
3/ Verhit intussen het vet spek in een pan. Voeg de klein-
gesneden groenten en het blikje tomatenpuree toe en laat het,
al omscheppend, ca. 5 minuten gaan.
Ui en knoflook mogen NIET kleuren.
4/ Doe de inhoud van de braadslede en de pan bij elkaar in een
snelkookpan. Voeg het koud water toe en breng het langzaam
aan de kook. Schuim het regelmatig af. Voeg dan de jenever-
bessen, de met 6 kruidnagels bestoken ui, salie, tijmtakjes,
laurierblaadjes en de vleestomaten toe. Sluit het deksel en
laat het 90 minuten gaan. Spoel de pan koud, verwijder het
deksel en zeef de bouillon door een neteldoekse lap. Kook ze
dan tot 1 liter wildfond in.

Z.O.Z.
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75 cl.

10 sjalotjes
2 eetl. olijfolie
2 steranijs puntjes, in een vijzel

    verbrijzeld en dan hiervan
    4 mespuntjes gebruiken

4 kleine laurierblaadjes
! 1 ½ dl. van de wildfond

   (zie boven) 
! 8 ½ dl. wildfond (zie boven) of

    2 ½ pot AH wildfond
50 gr. bittere chocolade (85%)

    verkruimeld
zout, peper uit de molen

Zet 14 borden in de warmkast.
* Zet 14 cognac glazen in de grote koeling.
* Zet 4 flessen St. Bernardus Abt 12 in de grote koeling.

Schil de sjalotjes en snijd ze in stukjes. Verhit de olijfolie, op
een laag pitje, in een braadpan en stoof de sjalotjes, al roerend,
hierin goudgeel aan. Voeg de mespuntjes steranijs, laurier-
blaadjes en 1 ½ dl. wildfond toe. Laat het 20 tot 25 minuten
verder stoven en iets indikken. Verwijder de laurierblaadjes en
pureer het stoofvocht. Voeg dan de 8 ½ dl. wildfond toe en
verwarm het, al roerend, kort op een hoog vuur. Zet nu het vuur
laag. Roer er nu de verkruimelde bittere chocolade door tot er
een egale wildsaus ontstaat. Breng deze wildsaus op smaak
met zout en peper uit de molen.

42 kleine spruitjes
400 gr. kruimige aardappelen
400 gr. knolselderij

wat zout
200 gr. mixt paddestoelen

2 eetl. olijfolie
zout, peper uit de molen

1 teen knoflook
½ dl. volle melk

50 gr. boter
4 theel. olijfolie met truffelaroma

Kook de spruitjes beetgaar met een beetje zout.
Schil de aardappelen en de knolselderij. Snijd ze in gelijke
kleine stukken. Kook ze samen ca. 20 minuten in water met wat
zout gaar. Snijd intussen de paddestoelen in stukken en laat
de kleinste heel. Verhit de olijfolie in een koekenpan en bak de
paddestoelen ca. 6 minuten of tot ze ‘droog’ zijn. Pers na 4
minuten de knoflook er boven uit. Breng het op smaak met
zout en peper uit de molen. Verwarm de volle melk in een
steelpannetje. Giet de aardappelen en knolselderij af. Haal ze
door de pureeknijper. Voeg de warme melk en de boter toe.
Roer er de paddestoelen en de olijfolie met truffelaroma door.

14 wild zwijn medaillons, van 
    elk 100 gr.
wat zout

2 eetl. boter
2 eetl. olijfolie

! Verwarm tegen het uitserveren een oven voor tot 200º C.
Bestrooi de wild zwijn medaillons met wat zout en laat ze
even rusten. Zet een vuurvaste schotel gedurende enkele
minuten in de voor-verwarmde oven. Verhit 2 eetlepels boter
en 2 eetlepels olijfolie in een koekenpan en bak daarin de wild
zwijn medaillons 2 à 3 minuten aan elke kant goudbruin van
kleur. Leg dan de medaillons in de voorverwarmde vuurvaste
schaal, dek deze met aluminiumfolie af en zet ze 3 tot 5 minuten
in de warme oven.

! aardappel/knolselderij puree
    (zie boven)

! wild zwijn medaillons (zie boven)
! wildsaus (zie boven)
! 42 kleine spruitjes (zie boven)
1/4 bosje peterselie (fijngehakt)

* 14 gekoelde cognacglazen +
3-4 flessen gekoelde St. Bernardus

    Abt 12. Let op: (75 cl.) 

    (pas aan tafel openen !
    De overgebleven, ongeopende,
    flessen terug in de koeling
    zetten)

Serveren
Verdeel de aardappel/knolselderij puree
over de warme borden. Leg er een wild zwijn
medaillon naast en nappeer daar de

wildsaus naast. Garneer het met  kleine spruitjes.
Strooi wat fijngehakte peterselie over de aardap-
pel/knolselderij puree.
* Zet bij elk bord een goed gekoeld cognacglas en
schenk er, aan tafel, naar believen een gekoeld St.
Bernardus Abt 12 bier in. (6 glazen uit één fles).
(** Spoel de cognacglazen na gebruik met koud water en
vul ze dan met ‘ijswater’ zodat ze weer voor de volgende
gang ‘koud’ gebruikt kunnen worden).
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Flensjes met dadel, flespompoen, kaneel en Brand Porter

Flensjes met dadel, flespompoen Õ, kaneel
en Brand Porter Ó Nagerecht

Benodigdheden Bereidingswijze

Middelmaat borden gebruiken.

28 ontpitte dadels
olijfolie

½ flespompoen, in kleine blokjes
    gesneden

1 Granny Smith appel, in
    brunoise gesneden

½ citroen, het sap ervan
5 dl. Brand Porter
2 sinaasappelen, de rasp ervan.

    (in totaal 4 afgestr. theel.)
1 afgestr. theel. kaneelpoeder

Zet 14 middelmaatbord op de werkbank.
* Zet 14 cognac glazen in de grote koeling.
* Zet 6 flesjes Brand Porter bier in de grote koeling.

Snijd de ontpitte dadels in kleine stukjes. Verhit de
olijfolie in een braadpan en roerbak de blokjes flespom-
poen kort. Doe ze in een mengkom. Snijd de appel in
brunoise en besprenkel dat met wat citroensap.
Voeg de gewelde stukjes dadel en de appel, al roerend, bij
de blokjes flespompoen.
Voeg het Brand Porter bier toe en laat het 1 tot 2 uur
wellen. Roer het goed door. Doe alles in een braadpan en
laat het geheel, met het deksel op de pan ca. 10 minuten,
op de kleinste vlam, pruttelen.
Roer er dan de 4 afgestreken theelepels sinaasappel
rasp en het kaneelpoeder door. 
Houd het warm.

Eventueel (optie):
6 eierdooiers

150 gr. suiker
3 dl. volle melk
5 dl. room

20 gr. vanillesuiker

Draai bij het gerecht, (als optie) een vanille-roomijs: draai in
de keukenmachine de eierdooiers met de suiker tot ‘wit’.
Breng de melk met de room en de vanillesuiker al
roerend aan de kook. Laat dit dan wat afkoelen. 
Giet onder voortdurend roeren de vanilleroom zéér geleide-
lijk bij het eierdooier/suiker mengsel.

Z.O.Z.
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Giet het geheel terug in de pan waarin u de room kookte.
Laat de crème au-bain-marie of op een zacht vuur binden.
Blijf met een houten spatel roeren tot de crème aan de
spatel blijft hangen. Haal de pan uit de au-bain-marie of
van het vuur en blijf roeren tot deze geheel afgekoeld is.
Draai er in een sorbetière een mooi en stevig ijs van.

150 gr. (tarwe)bloem
2 eieren
5 dl. melk

boter, om te bakken
! dadel/flespompoen puree

    (zie boven)

Meng voor het beslag de (tarwe)bloem, eieren en de melk
met een staafmixer in een kom. 
Verhit in een flensjespan een mespuntje boter en bak er
een dun flensje van 15 cm. Ø in (in totaal: 14 stuks). 
Keer ze om tot ze een mooie goudgele kleur hebben. 
Houd ze warm.
Besmeer, tegen het uitserveren, de warme flensjes met de
dadel/flespompoen puree. Rol de flensjes op en snijd ze
in tweeën of in plakjes. 

! 14 bewerkte flensjes (zie boven)
witte poedersuiker

! (eventueel) vanille-roomijs
    (zie boven)

* 14 gekoelde cognacglazen +
6-8 flesjes Brand Porter   Let op:

   (pas aan tafel openen ! de over-
    gebleven, ongeopende, flessen
    terug in de koeling zetten)

(** Spoel de cognacglazen na gebruik
met koud water en vul ze dan met
‘ijswater’ zodat ze weer voor de
volgende gang ‘koud’ gebruikt kunnen

worden).

Serveren
Leg een opgerold en aangesneden
flensje of plakjes op een bord. Bestrooi ze

met witte poedersuiker en leg er (eventueel) een
bolletje vanille-roomijs bij.

* Zet bij elk bord een goed gekoeld cognacglas en
schenk er, aan tafel, naar believen een gekoeld
Brand Porter bier in. (3 glazen uit één flesje).
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Mosselen

CCN - KOOK MU(s)T(s)JES . . .  Oktober
De diverse bieren:
â pag. 3 !Westmalle Trappist Tripel: De fruitige en volmondige smaak van Westmalle Trappist Tripel combi-
neert goed met de smaak van gebakken makreelfilet, de subtiele smaak van de bleekselderij en de frisse smaak
van de bieslook-citroenmayonaise. •Kenmerken: De Tripel van Westmalle is een helder, goudgeel trappistenbier
van 9,5% Vol. Alc. (drinktemp. 12-14º C.) Het langzame brouwproces en de nagisting op fles leveren een complex
bier op, met een fruitige geur van rijpe banaan en een mooie, genuanceerde ‘hopneus’. De zachte en romige
smaak, met een bittere toets gedragen door het fruitaroma, heeft veel finesse en elegantie. Geniet ook na van de
heerlijk lange en droge afdronk. De fruitige geur is wat zachter en rijper en het bier krijgt een lichte vanilletoets.
ã pag. 5 !Amberbier van Palm: De ‘Speciale Belge’ is het betere Belgische bier van begin 20e eeuw. 
Dit vlot drinkend amberkleurig bier (van hoge gisting) heeft een verstandig alcoholgehalte. De speciale Palm-
mouten bepalen haar honingachtige malsheid en de eigen geselecteerde Palm-gisten haar fruitig gistingsaroma.
Fijne aromahoppen uit Kent brengen een subtiele harmonie. Palm is de absolute nummer 1 ‘Belgium Amber-
beer’. •Kenmerken: Amberkleurig – ‘Special Belge’ – Erkend Streekproduct – 5,2% Vol. Alc. (drinktemp. 12º C.).
De unieke amber-mouten bepalen de basissmaak van Palm: lichte karamelsmaken met een honingachtige
malsheid. Het moutproces geschiedt naar de specifieke voorschriften van Palm en is gericht op een natuurlijke
bruinkleuring die er de specifieke smaak aan geeft.
Ð pag. 7 !Grand Cru Rodenbach: Rodenbach Grand Cru bier is een zeer afwijkend bier uit West-Vlaanderen,
met een roodbruine kleur door het gebruikte ‘Weense gerstemout’. De smaak van het bier is fruitig zuur en heeft
een zeer lange afdronk. (drinktemp. 6-8º C.). •Kenmerken: De Grand Cru van Rodenbach heeft gemiddeld veel
langer in de eiken foeders (= houten vat van 3 tot 20.000 liter) van de Roeselaarse bierkathedraal gelegen en is
daardoor een meer uitgesproken versie van van de bierstijl ‘Vlaams roodbruin bier’. Het bier bestaat uit 1/3 jong
en 2/3 op eiken gerijpt bier van 2 jaar. 6% Vol. Alc. Michael Jackson noemde dit bier terecht een ‘World Classic’
en ‘the Burgund of Belgium’.
Ñ pag. 9 !Lindemans Framboise: Lindemans Framboise bier is een fruitbier met een zachte framboossmaak
en een 2 ½ % Vol. Alc. Het heeft een fris en fruitige smaak.
Ò pag. 10 !St. Bernardus Abt 12: St. Bernardus Abt 12 bier heeft een geweldige schuimkraag en een
overweldigende smaak. Donker met een volle, ivoor-gekleurde kop. Het bier heeft een fruitig aroma, vol
complexe smaken en blinkt uit door zijn lange bitterzoete afwerking met een hoppige ‘beet’. 
•Kenmerken: St. Bernardus Abt 12 bier is de absolute top in de hiërarchie van de St. Bernardus bieren en dit bier 
heeft het hoogste alcoholpercentage van 10% Vol. Alc. (drinktemp. 12 - 14º C.).
Ó pag. 12 !Brand Porter: Brand Porter is vol, donkerkoper, met associaties van karamel en chocoladeen heeft
een volle, romige schuimlaag. •Kenmerken: Brand Porter bevat 6.0% Vol. Alc. Kenmerkend voor het bier zijn de
gebrande mouten die de karakteristieke donkere kleur geven. Daarnaast zorgen de verschillende moutsoorten
voor het licht geroosterde aroma, de karameltonen en een hint van verse koffie met aan het einde een
zachtbittere afdronk (drinktemp. 8-12º C.). het accent ligt op de complexe mout samenstelling. De nasmaak is
perfect: zoetig met een lichte toename in gebrande mout-bitterheid, waarbij de chocoladesmaken mooi naar
voren komen.
Ô pag. 5   -7 MISVERSTANDEN OVER MOSSELEN- :
Misverstand 1: Mosselen die open zijn, kunnen niet meer gebruikt
worden omdat ze slecht zijn. Wanneer u mosselen uit de verpakking
haalt, kunt u best onmiddellijk de goede van de slechte scheiden
voor u ze kookt. Tegenwoordig blijven mosselen in lekvrije verpak-
kingen allemaal licht openstaan en sluiten ze zich pas na enkele
minuten. Dit komt doordat de mossel ontspannen is in zijn be-
schermde omgeving (verpakking). Wanneer hij uit de verpakking
gehaald wordt, reageert hij traag. Houd de open mossel met de bolle
kant onder de koude kraan en tik tegelijkertijd tegen de schelp. Na
een paar minuten sluit de schelp zich. De mossel lijkt “wakker” te
worden. Mosselen waarvan de schelp stuk of beschadigd is, kan u
het best weggooien. Misverstand 2: Van mosselen eten stijgt het cholesterolgehalte. In mosselen zitten evenveel
eiwitten per gewicht als biefstuk, maar veel minder vet. Per 100 gram bevat een mossel slechts 1 procent vet.
Bovendien behoort het grootste gedeelte van het vet van de mossel tot de categorie van de meervoudig,
onverzadigde vetzuren die juist cholesterol verlagend werken. Daarnaast zijn mosselen rijk aan mineralen, fosfor,
ijzer, koper, seleen en vitaminen. Conclusie: het regelmatig consumeren van mosselen levert een positieve
bijdrage aan de gezondheid. Misverstand 3: Mosselen eet je enkel in de maanden met een ‘r’. 
Een hardnekkig misverstand dat wel onuitroeibaar lijkt.                                                                             Z.O.Z.
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Flespompoen

Het gebruik om mosselen enkel aan te bieden in de maanden met een ‘r’ stamt uit de tijd dat er nog geen gekoeld
vervoer over de weg mogelijk was. Venters verkochten toen mosselen in de koude herfst- en wintermaanden.
Nu zijn er overal verse Zeeuwse mosselen verkrijgbaar vanaf de tweede helft van juli tot de eerste helft van april
in het jaar daarop. Daarna (van half april, mei, juni tot begin juli) is de Zeeuwse mossel niet geschikt voor
consumptie omwille van het voortplantingsproces. In juni zit er veel voedsel in het zeewater zodat de mossel zich
weer lekker rond kan eten. Om in de “stille maanden” toch aan de vraag te kunnen voldoen wordt er gebruik
gemaakt van importmosselen uit Ierland en Denemarken. Misverstand 4: Mosselen bewaar je best in water om
zand kwijt te raken. Veel consumenten bewaren mosselen in een bak met zout water. Soms wordt er zelfs bloem
aan het water toegevoegd. Mosselen zouden zichzelf dan reinigen van zand en het vlees zou mooi blank van
kleur worden. Tegenwoordig is niets van dit alles nodig. De Zeeuwse mossel is absoluut zandvrij. Direct na de
vangst worden de mosselen aan boord gespoeld. Vervolgens worden de mosselen, alvorens verwerkt te worden,
minimaal 10 dagen in de Oosterschelde gelegd om te “verwateren”, oftewel zandvrij te spoelen. De natuurlijke
omstandigheden (harde veenachtige bodem, geringe stroming) in de Oosterschelde zijn hiervoor optimaal.
Tenslotte worden alle mosselen bij de handelsbedrijven nog eens “na verwaterd” aan de wal. Mosselen bewaart u
het beste onderin uw koelkast (dus niet boven de 7 graden). Op de verpakking staat altijd een houdbaar-
heidsdatum vermeld. Misverstand 5: Oranje mosselvlees is lekkerder dan het witte. Tussen oranje en witte
mosselen is er noch smaak- noch kwaliteitsverschil. Vaak wordt er verteld dat het kleurverschil te wijten is aan
het geslacht van de mossel. Vrouwtjes zouden oranje zijn en mannetjes wit. Dit is echter een fabeltje. Net als bij
mensen heeft het te maken met genetische verschillen. De ene heeft wat meer pigment dan de ander.
Misverstand 6: Mosselen die dicht blijven na het koken kan je niet opeten. Dichte mosselen in de mosselpan zijn
gewoon geschikt voor consumptie. Deze mosselen hebben een wat sterkere sluitspier dan andere, waardoor de
schelp stevig dicht blijft. Maak deze mosselen voorzichtig met een mesje open. U zult zien dat deze mosselen net
veel vlees bevatten. Incidenteel gaat het om een slikmossel, een mossel die zich heeft volgezogen met zand.
Maak daarom de mossel nooit open boven de mosselpan! Misverstand 7: Mosselen bereiden is een heel
karwei. Niets is minder waar. Zeker als u bedenkt dat de mosselen die u in de winkel koopt al zandvrij zijn en
ontdaan zijn van hun “baard” (= de ‘draden’ waarmee de mossel zich onder water vastzet). Even spoelen is
voldoende. Het meest gegeten mosselgerecht bereidt u als volgt: snij wat groenten zoals ui, prei en wortel en doe
die in een ruime pot samen met wat laurier en selderie. Leg daarop de mosselen, strooi er peper over en de
liefhebbers doen er een scheut witte wijn of bier bij. Het geheel koken op een hoog vuur, een paar keer schudden
en na 10 minuten bent u al aan het genieten.
Õ pag. 6 CIABATTA: (Italiaans: slof of pantoffel) is een Italiaanse broodsoort. Het is
een luchtig, plat, rechthoekig brood, met een knapperige korst. De Ciabatta komt
oorspronkelijk uit de streek rond Como. Het wordt gemaakt van restdeeg, dat met water
weer soepel wordt gemaakt. Daarna wordt het in lange repen op de ovenbodem
gebakken. De grootte bedraagt ongeveer 10 bij 35 centimeter. Tegenwoordig zijn er ook
mini-ciabatta's te verkrijgen van ongeveer 10 × 10 centimeter en 5 × 10 centimeter,
zowel kant-en-klaar als voorgebakken. Deze laatste moet men zelf nog een aantal
minuten in een hete oven afbakken. Ingrediënten: De typische ingrediënten voor
ciabatta zijn water, bloem, gist, melk, olijfolie, zout, kruiden. Bereiding: Bij de zelf-
bereiding wordt een deel van het gist opgelost in water en met een deel van het bloem
gemengd. Dit mag dan 12 uur rijzen, waarna het wordt gemengd met de overige
ingrediënten. Dit mag dan een uur rijzen tot dubbel volume, waarna het op een bakplaat
in ongeveer dertig minuten wordt gebakken.
Õ pag. 7/12 FLESPOMPOEN: oftewel de ‘butternut squash’. Dit is de Engelse be-
naming voor deze flesvormige vrucht met harde schil. Met zijn zachtzoete, nootachtige
smaak, z’n romige smaak en volle bite, is deze kanjer een favoriet in de keuken.
De flespompoen is zowel familie van de komkommer als van de meloen. Deze vrucht
komt oorspronkelijk uit Guatemala en Mexico, maar doet het ook prima in het
Nederlandse klimaat. Hij wordt hier dan ook volop geteeld en is bijzonder populair onder
biologische telers. In de keuken: Vanwege het ontbreken van een draderige structuur,
wat je vaak bij andere pompoensoorten ziet, is de flespompoen een veelgebruikte groente in de keuken. 
Ook vanwege zijn veelzijdigheid is deze kalebas geliefd; je kan ‘m grillen, bakken of, zoals gezegd, tot soep
maken. Sommige mensen laten de groente liever liggen, omdat het snijwerk zo’n hels karwei is. Tip: snijd de
flespompoen met een goed koksmes in ringen door. De schil kan je vervolgens makkelijk om de platte ringen
afsnijden. Lekker wokken?: Snijd dikke frietrepen van de pompoen en bak ze gaar in pure (dus geurende)
kokosolie, samen met gember en rawit (= zéér heet rood pepertje). Blus af met citroensap, voeg peper en zout
toe en doe er op het laatst grof gesneden lente uitjes doorheen. Scheutje sojasaus erover, et voilá! De volle
smaak behoeft geen room, want hij is al romig genoeg van zichzelf. Scheelt weer in calorieën. De vezels vullen
de maag goed en zijn ook nog eens gezond. Hij is lekker als soep, als friet, maar ook in een ovenschotel.
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