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Kerstmenu  2012 
 

 
Inhoud; 

 
 

 
 

Amuses; 
* Kerstbrolly gevuld met mousse van gerookte zalm  gerookte heilbot 
* Canape met spiegelei van kwartel op een kalfstartaartje 
* Oester met spekje, wakame en rettich 
 
 

Voorgerecht; 
* Salade van witte kool en tartaar van zwaardvis met een kruidenkrul met 
rode biet 
 

 
Soep; 

* Tomatenbouillon met salie en kaneel en een “caprese aardbei” 
 

 
Tussengerecht; 

* Tompouce van konijnenburgertje met eendenlever, vijg en hazelnoot 
 

 
Hoofdgerecht; 

* Wellington van hert gevuld met truffel en paddenstoelen 
* Chips van truffelaardappel 
* Risotto kroketjes met gekonfijte eend 
* Gestoofde gele peentjes met Bearnaise saus 
 
 
Nagerecht; 
* Witte chocolade mousse met Spaans pepertje, Brownie met 
kweeperenmarmelade. Parfait van speculaas, Kerst-Tiramisu, Chocolade 
truffel. 
 
 
 
Alle recepten zijn op basis van 10 personen 
 
 
 



 

© 2012 KOKSGASTEN. KOOKCURSUSSEN EN SPECIALE KOOKPROJECTEN 

 

Amuses: 
* Kerstbrolly gevuld met mousse van gerookte zalm  gerookte 

heilbot 
 
Benodigdheden; 
 
1 plak spinaziebrood zonder korst (Tramazine) 
1 moot (huis)gerookte zalm 
100 gram gerookte heilbotfilet 
100 gram creme fraiche 
Dille ( gedroogd) 
2 eetlepels kappertjes 
Peper en zout 
 
Bereiding; 
 
Rook een stukje zalmfilet in de rookoven en zet direct in de koelkast 
Doe de afgekoelde zalm in een bekken en druk fijn met een vork, 
Hak de kappertjes en voeg toe aan de zalm, breng op smaak met peper 
en zout en roer als laatste de crème fraiche erdoor. 
Smeer de crème op het brood en leg er plakjes heilbotfilet op, strooi er 
wat gedroogde dille over er rol zeer strak op en de breedte van het brood. 
(We gebruiken geen verse dille omdat dit direct verkleurd en het gerecht 
niet ten goede komt.) 
Snijd in plakjes en prik op een dunne prikker. 
Serveer op een plateau als amuse. 
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* Canape met spiegelei van kwartel op een kalfstartaartje 
 
Benodigdheden; 
 
5 plakken brood om uit te steken 
10 kwarteleitjes 
Potje crème fraiche 
1 glas witte wijn 
Een paar sliertjes saffraan 
200 gram kalfsoester 
Bieslook 
Peper en zout 
Olijfolie 
 
Bereiding; 
 
Steek met een steker het brood uit en rooster in de oven. 
Hak het vlees fijn met een mes en breng het op smaak met peper en zout, 
olijfolie en vers gehakte bieslook. 
Kook de witte wijn op met de saffraan en laat trekken, kook daarna in tot 
een flinke eetlepel. Zodra het afgekoeld is meng je het met de crème 
fraiche. 
Bak de kwarteleitjes in een pannetje in een ringetje als een spiegelei. 
Smeer een beetje van de crème op het toastje en druk de tartaar in een 
steker en plaats op het toastje. 
Serveer hier het eitje op, breng op smaak met zout en serveer direct als 
amuse. 
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* Oester met spekje, wakame en rettich 
 
Benodigdheden; 
 
10  platte Zeeuwse oesters 
10  cm. rettich of daikon 
1  dl. rijstazijn 
45 gram suiker 
1  lente uitje 
2 eetlepel krokant gebakken spekblokjes 
5 theelepels sojasaus 
 
Bereiding; 
 
Steek de oesters open, snijd ze los en wentel ze in het oestervocht. Giet 
het vocht af.  
Schil de rettich en snijd hem in fijne reepjes (julienne). 
Breng de azijn aan de kook en los de suiker erin op. Giet het azijnmengsel 
over de rettich en laat even marineren. Neem de rettich uit de marinade. 
Snijd de lente ui in fijne reepjes (julienne). Serveer de oester in de schelp 
met een beetje rettich, spek en lente-ui. Druppel in elke schelp een 
theelepel sojasaus.  
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Voorgerecht: 
* Salade van witte kool en tartaar van zwaardvis met een 

kruidenkrul met rode biet 
 
Benodigdheden; 
 
250 gram witte kool 
Mayonaise (zelf gemaakt op basis van 2 eidooiers)  
Karwijzaad 
Citroensap 
Koriander 
400 gram zwaardvis 
Peper en zout  
Spaans pepertje 
Scheut Limoncello 
 
Voor de krul; 
100 eiwit 
100 boter gesmolten 
100 bloem 
100 poedersuiker 
Rode bieten sap 
 
Bereiding; 
Snij de witte kool rag fijn, maak aan met het karwijzaad met citroensap 
en de koriander. 
Meng daarna met de mayonaise en zet koud. 
Hak de zwaardvis met een mes fijn, snijd het pepertje fijn en meng 
erdoor. 
Breng op smaak met peper en zout en de Limoncello. 
Meng de ingrediënten voor de krul in de Magimix en smeer op een 
siliconen vel. 
Bak dit 10 minuten in een oven op 160 graden en hang over een 
bezemsteel zodat het mooi omkrult. 
Trek met een kwastje een streep bieten sap op het bord. 
Druk de koolsalade in een ring, druk hierop een randje van de tartaar van 
zwaardvis en haal voorzichtig de ring eraf. 
Serveer met de krul er boven op. 
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Soep: 
* Tomatenbouillon met salie en kaneel en een “caprese aardbei” 

 
Benodigdheden; 
Maak een bouillon van; 
2 kilo tomaten 
2 sjalotjes 
2 teentjes knoflook 
Kwart bosje salie 
2 pijpjes kaneel 
2 takken rozemarijn 
Zout en peper 
4 liter koude groentebouillon 
Glas witte wijn 
 
Bereiding; 
 
Verhit een scheut olijfolie en laat alle ingrediënten zachtjes pruttelen, blus 
af met de witte wijn en 4 liter koude groentebouillon. 
Laat een half uurtje trekken, passeer door een doek en breng op smaak, 
laat dan nogmaals wat salie en kaneel mee trekken. 
 serveer in een diep bord met de aardbei. 
 
Aardbei; 
 
Benodigdheden; 
750 gram pomodori (hieruit haal je een halve liter sap) 
5 mini bolletjes mozzarella 
5 gram agar agar 
Basilicum 
10 aardbeienmalletjes 
 
Bereiding; 
 
Pureer de tomaten in de keukenmachine, breng het sap op smaak met 
wat zout. 
Mix ¾ van het sap met de agar agar en kook dit op, goed roeren om de 
agar agar op te lossen. 
Giet de warme massa in de mallen (gebruik een trechter) en laat iets 
afkoelen. 
Snijd de mozzarella doormidden en leg in elke vorm een plakje 
mozzarella. Laat afkoelen in de koeling zodat ze makkelijk uit de mal te 
ontpoppen zijn. Garneer met een blaadje basilicum. 
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Tussengerecht: 
* Tompouce van konijnenburgertje met eendenlever en vijg en 

hazelnoot 
 
Benodigdheden; 
 
Groot vel bladerdeeg 
750 gram konijnenvlees (boutjes) 
50 gram hazelnoot 
25 gram cranberry’s 
1 ei 
Klein pakje eendenlever 
Grof zeezout en peper 
Zwart/wit sesamzaad 
Paneermeel  
5 verse vijgen 
 
Bereiding; 
 
Steek rondjes uit van het bladerdeeg met een gekartelde rand, smeer in 
met eigeel en bestrooi met grof zeezout en wit-zwart sesamzaad. 
Bak deze in een voorverwarmde oven op 190 graden ongeveer 12 
minuten. 
Snijd het konijnenvlees van het bot en hak het middelgrof, hak de 
hazelnoten en de gedroogde cranberry’s en meng erdoor heen. 
Snijd de eendenlever op de snijmachine in krullen en zet in de koelkast, 
de overgebleven lever kan door het konijnengehakt mengsel. 
Breng op smaak met een eitje, peper en zout en paar eetlepels grof 
paneermeel. 
Bak dit om en om aan in de pan. 
Snijd in tussen de verse vijgen in hele dunne plakken. 
Snijd de tompouce (het bladerdeeg) doormidden en leg de vijg erop. 
Serveer daarop de burger en doe hier een krul van de eendenlever op 
Dek af met het kapje van de tompouce. 
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Hoofdgerecht: 
* Wellington van hert gevuld met truffel en paddenstoelen 

* Chips van truffelaardappel 
* Risotto kroketjes met gekonfijte eend 

* Gestoofde gele peentjes met Bearnaise saus 
 
Benodigdheden; 
 
Wellington; 
Pond paddenstoelenmelange; trompet de la mort, grijze cantharellen, 
girolles, shi-take, oesterzwammen 
Klont boter 
1 kilo hertenrug 
1 groot vel bladerdeeg 
Potje truffeltapenade 
 
Chips van truffelaardappel 
4 truffelaardappelen 
 
Risotto kroketjes met gekonfijte eend 
10 eendenpoten 
100 gram risotto (de risotto een dag van te voren maken is voor dit recept 
het lekkerst) 
Eigeel 
Paneermeel 
 
Gestoofde gele peentjes met Bearnaise saus  
700 gram gele peentjes 
250 ml witte wijn 
25 ml azijn 
Zout en peper 
150 ml eigeel 
200 gram boter 
Kwart bosje kervel en dragon 
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Bereiding; 
 
Wellington; 
Maak de paddenstoelen schoon en snipper 2 sjalotten. 
Bak in de roomboter aan, breng op smaak en laat afkoelen. 
Verwijder het vlies van de hertenrug en braad deze aan. 
Leg de gebakken paddenstoelen op het grote vel bladerdeeg en doe 
hierop de hertenrug. 
Voeg een lepeltje truffeltapenade toe en vouw dicht. Prik met een vork 
wat gaatjes in het bladerdeeg. 
Plaats op een rooster met bakpapier in de oven en gaar a la  minute in de 
oven op 190 graden met een kerntemperatuur van 48 graden. 
 
Chips van truffelaardappel; 

Schil de aardappels en snijd deze zo dun mogelijk, frituur ze in de olie tot 
het nog paars is maar wel knapperig, breng op smaak met zout en 
serveer straks op het bord bij de Wellington. 
 
Risottokroketjes; 
Pluk de eendenpoot en doe het vlees in een bak, voeg hier de koude 
risotto aan toe met een beetje eigeel en paneermeel, paneer daarna a 
l’anglaise en zet even in de vriezer. 
Frituur a la minute. 
 
Gele peentjes; 
Schil de gele penen en snijd ze in gelijke stammetjes. 
Blancheer ze in water met zout en suiker en zet warm weg. 
 
Bearnaisesaus; 
Kook 250 ml witte wijn, 25 ml azijn, zout en peper in tot ongeveer een 
kwart. Voeg al kloppend au bain marie het eigeel toe. Druppel dan de 
gesmolten boter toe, goed blijven roeren.  
Hak de dragon en kervel fijn en voeg toe. 
 
Serveer de Wellington op een snijplank aan tafel en maak van de overige 
ingrediënten een mooi bord! 
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Grand dessert: 
* Witte chocolade mousse met Spaans pepergelei, Brownie met 
kweeperenmarmelade. Parfait van speculaas, Kerst Tiramisu, Chocolade 
truffel. 
 
 
Witte-chocolademousse met rode-pepergelei 
 
Benodigdheden; 
 
3 blaadjes witte gelatine 
100ml appelsap 
1 rode peper, in reepjes 
150gr witte chocolade, in stukjes 
75ml melk 
1el witte rum 
200 gr geslagen room 
10 rechte glazen van 125 ml inhoud 
 
Bereiding; 
 
Week de gelatine 5 min in een kom koud water. Verwarm in een steelpan 
het appelsap met de rode peper en laat dit 5 min zachtjes trekken. 
Laat in een kleine pan al roerend de chocolade in de melk smelten. Neem 
zodra de chocolade gesmolten is de pan van het vuur. Roer de rum door 
de chocolade en laat de chocolade wat afkoelen. 
Zeef het appelsap boven een glas. Knijp 1 blaadje gelatine uit en los dit al 
roerend op in het warme sap. Laat het sap afkoelen tot het geleiachtig 
wordt. 
Doe 2 eetlepels warm kraanwater in een glas. Knijp de laatste 2 blaadjes 
gelatine uit en los ze al roerend op in warme water. Meng dit 
gelatinemengsel door de chocolade. Klop de slagroom stijf en spatel het 
door het chocolademengsel. 
Schep de chocolademousse in de 10 glaasjes. Maak de rand van het glas 
goed schoon. Schenk er voorzichtig een dun laagje pepergelei op. Laat de 
chocolademousse in de koelkast in 2 uur opstijven. 
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Brownie met kweeperenmarmelade 
 
Benodigdheden; 
300 g Pure chocolade (min. 70% cacao) 
100 g boter 
300 g licht bruine bastard suiker 
1 zakje vanillesuiker 
3 eieren 
200 g zelfrijzende bakmeel 
3/4 tl bakpoeder 
1/4 tl zout 
Pecan noten 
 
Oven voorverwarmen op 175*C. 
Bakvorm invetten of bedekken met bakpapier 
 
Bereiding; 
 
Chocolade en boter au bain Marie smelten en mengen. 
Suiker, vanillesuiker en eieren in een andere grote kom goed loskloppen 
met de mixer. 
De twee mengsels bij elkaar voegen en goed mengen met de mixer. 
Bakmeel, bakpoeder en zout toevoegen en nog 3 min. op de hoogste 
stand mixen. 
Vul de bakvorm met het beslag. Strijk het glad en bedek evt. met 
pecannoten. 
Bak ca. 40 min. midden in de oven.  
 
De brownie is klaar, wanneer de buitenkant een dun ′krokant′ laagje 
heeft, maar de binnenkant nog een beetje klef is. 
 
Laat de brownie minimaal tot lauwwarm afkoelen, alvorens deze uit de 
vorm wordt gehaald. 
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Kweeperenmarmelade 
 
Benodigdheden;  
 
100 g suiker 
1 el citroensap 
250 ml sinaasappelsap 
1 vanillestokje, het merg eruit geschraapt 
1 steranijs 
250 g kweepeer, geschild en in blokjes 
 
Bereiding; 
 
Smelt de suiker in een pannetje met dikke bodem en laat de suiker op een 
laag vuur tot een lichtbruine karamel kleuren. Schenk het citroensap en 
sinaasappelsap in de pan. Voeg de vanillezaadjes toe en vervolgens de 
kweepeer en steranijs toe en laat de stukjes peer op laag vuur langzaam 
gaar worden (ong. 45 minuten). Neem, zodra het vocht verdampt is, de 
pan van het vuur. Verwijder de steranijs en laat de marmelade afkoelen. 
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Parfait van speculaas met amandelroom en sinaasappel 
 
Benodigdheden; 
 
12 speculaasjes  
5 dl. Slagroom  
6 eidooiers  
200 gram suiker   
1 borrelglaasje cointreau  
100 gram amandelspijs  
2 dl. slagroom  
1 sinaasappel  
 
Bereiding; 
 
Houdt voor elk dessert 1 speculaasje over om te garneren.  
Verkruimel de overige speculaasjes in een bak. 
Slagroom stijf kloppen met de helft van de suiker.   
Au bain-marie de eierdooiers met andere helft van de suiker luchtig en 
romig kloppen, tot alle suiker is opgelost en het lichtgele  
schuimige massa wordt.  
Klop dit zeer luchtig. Eimengsel al roerend laten afkoelen.   
Stukjes speculaas met de cointreau door het eimengsel kloppen. Slagroom 
voorzichtig door eimengsel scheppen.   
Mengsel in vormpjes gieten en in de vriezer plaatsen.  
 
Amandelroom:  
Snij de schil van de sinaasappel af en snij zonder vliesjes de sinaasappel 
partjes er uit.  
Vang het sap op en giet dit bij de amandelspijs.  
Kneed dit tot een glad mengsel (voeg eventueel nog wat room toe).  
 
Afmaken:  
Plaats de parfait op een dessertbord, garneer met wat amandelroom en 
partjes sinaasappel.  
Garneer ook met chocolade en geslagen room. 
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Kerst-tiramisu 
8 personen 
 
Benodigdheden; 
 
3 eidooiers 
4 eetlepels suiker 
250 g mascarpone 
150 ml marsala 
150 ml slagroom 
400 g ambachtelijke panettone (of brioche) 
 
Opmaken in bijvoorbeeld cocktailglas 
 
Bereiding; 
 
Klop het eigeel met de suiker tot een schuimige massa. Roer de 
mascarpone erdoorheen met 50 ml marsala en klop het tot een dikke 
room. Voeg dan de stijfgeslagen slagroom toe. 
 
Snijd de panettone in plakken van ongeveer 1½ cm dik. Bekleed de 
glazen met deze plakken, die u vervolgens besprenkelt met 50 ml met wat 
water aangelengde marsala. 
 
Bedek het geheel met room, leg er een tweede laag panettone op, waar u 
50 ml met wat water aangelengde marsala overheen sprenkelt. Leg daar 
weer een laag room op en garneer met bijvoorbeeld vruchtjes. 
 
Laat de tiramisu voor het opdienen minstens 2 uur koud worden in de 
koelkast. 
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Chocoladetruffels 
 
Benodigdheden; 
 
200 gram chocolade (puur) 
30 verse muntblaadjes 
200 ml room (met een vetgehalte van tenminste 35%) 
Cacao 
 
Bereiding; 
 
Breng de room samen met de gewassen muntblaadjes in een 
steelpannetje aan de kook. Als de room kookt, haal je het pannetje van 
het vuur en laat je de room een kwartiertje rusten. Daarna verwijder je de 
muntblaadjes. Zorg ervoor dat er zo min mogelijk room met de blaadjes 
meekomt. Breek de chocolade in stukken. Breng de room nu opnieuw aan 
de kook en voeg de chocolade toe. Roer alles goed door elkaar. Schenk de 
chocolade in een niet al te grote vorm zodat de pasta tenminste een paar 
centimeter hoog is. Laat de chocoladepasta nu tenminste één uur in de 
ijskast opstijven. Als de chocoladepasta gesteven is, maak je er truffels in 
de gewenste vorm van. Doe de cacaopoeder op een bord en haal de 
truffels er voorzichtig doorheen zodat ze aan alle kanten met het poeder 
bedekt zijn. 


