
 

  

 

 
Zomer menu: 
 
 
 
 
Zoute broodjes 
 
Gegrilde St. Jacobsvruchten 
 
Oedangs en coquilles op een bedje van peultjes en oosterse dressing  
 
Bisque van kreeft met rivierkreeftenstaartjes 
 
Lamsracks met kruiden uit de oven 
 
Groente-taartje 
 
Roomijs met aardbeien Romanoff 
 
Chocolade droom van Helena 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 

Zoute broodjes. 
 
 
Ingrediënten; 
 
1 pak wittebroodmix  
grof zeezout  
zwarte sesamzaadjes  
1 bosje koriander  
1 ei  
 
 
Bereidingswijze; 
 
1. Hak de koriander fijn en meng dit door broodmix. 
2. Ga nu volgens de instructies van het pak verder. 
3. Vorm 24 bolletjes van het deeg en rol deze in dunne lange slierten. 
4. Vorm van de slierten ringen welke met water op elkaar worden geplakt. 
5. Bestrijk de bovenkant met losgeklopt ei en bestrooi met sesamzaad. 
6. Ringen op bakplaat leggen en afgedekt nog 30 minuten laten rijzen. 
7. Bestrooi de ringen met zeezout voor ze oven in gaan. 
8. Afbakken in voorverwarmde oven van 225 0C. gedurende 15 tot 20 minuten. 
 
 



 

  

 

Gegrilde St. Jacobsvruchten. 
 
 
Ingrediënten; 
 
4 grote St. Jacobsvruchten  
150 rucola  
150 gram wilde spinazie  
1 sjalotje fijngesneden  
peper en zout  
1 theelepel citroensap  
olijfolie  
roomboter  
 
 
Bereidingswijze; 
 
Dit gerecht wordt gecombineerd met de ravioli van kreeft. 
 
1. Een grote pan met water en wat zout aan de kook brengen en hierin de 

gewassen rucola en spinazie blancheren. Eerst de spinazie in de pan en na 3 
minuten de rucola nog een s 20 seconden mee blancheren. 

2. In ijswater laten afkoelen, het water er uit knijpen en grof snijden. 
3. De sjalot in wat boter glazig bakken, de gesneden spinazie en rucola 

toevoegen. Besprenkelen met citroensap, op smaak brengen met peper en 
zout. 

4. Grillpan goed verhitten met wat olijfolie en hierin de St. Jacobsvruchten 
grillen. Op smaak brengen met zout en peper. 

5. Op elk voorverwarmd bord een bergje spinazie/rucola mengsel leggen en 
daarop de St. Jacobsvrucht. 



 

  

 

Oedangs en coquilles op een bedje van peultjes en oosterse dressing  
Bron; Gulle Garde 
 
Benodigd (4 personen): 
        Dressing: 

-8 Oedangs (hele grote garnalen) -1 theelepel sojasaus (ketjap manis) 
-4 Coquilles Saint Jacques  -2 theelepels limoensap 
-100 gram rivierkreeftjes -1 mespunt Chinese kruiden 
-100 gram peultjes      (vijfkruidenpoeder) 
-1 bosuitje     -3 eetlepels olijfolie Extra Vierge 
-1/2 Spaanse peper 
-4 verse teentjes knoflook 
-zout en peper 
-olie om in te marineren 
-olie om in te bakken 
 
Bereiding: 
 

De peultjes 

Was en dop de peultjes en snijd ze in de lengte in hele dunne reepjes. Blancheer 
ze kort in kokend water (met weinig zout), ongeveer een minuut, zodat ze net 
beetgaar zijn. Spoel de gesneden peultjes vervolgens in een vergiet onder koud 
water af en laat ze uitlekken.  
 
De dressing 

Maak een dressing van de sojasaus (ketjap manis), limoensap, Chinese kruiden 
(vijfkruidenpoeder) en 3 eetlepels olijfolie.  
 
De garnering 

Bosuitje schuin in ringetjes snijden. Spaanse peper wassen, zaadjes verwijderen 
(!)  
en in hele dunne reepjes snijden. Pepers frituren en uit laten lekken op 
keukenpapier. Rivierkreeftjes wassen en zonodig van hun schalen ontdoen. 
Verhit de rivierkreeftjes vlak voor het opdienen al omscheppend in de 
achtergebleven olie waarin de Oedangs zijn gebakken, op hoog vuur ca. 30 
seconden. 
 
De Oedangs en de Coquilles 

Knoflook klein hakken. Oedangs en Coquilles wassen en zonodig van hun 
schalen/schelpen ontdoen. Leg de Oedangs ca. 15 minuten in een marinade van 
olie en knoflook. Bak/grill de Oedangs en de Coquilles vlak voor het opdienen 
korte tijd op hoog vuur, keer ze halverwege.   
 
Opdienen: 
Leg de peultjes op de borden en schep er wat van de dressing overheen. Leg de 
gebakken Oedangs en Coquilles erop en garneer tot slot met wat ringetjes bosui, 
de gebakken rivierkreeftjes, de gefrituurde Spaanse peper en het restant van de 
dressing. 



 

  

 

Bisque van kreeft met rivierkreeftenstaartjes. 
 
 
Ingrediënten; 
 
1 kg kreeftenafval 10 gram gerookt spek, fijngesneden 
1 winterpeen, fijngesneden rijstebloem 
3 sjalotjes, fijngesneden 2 dl. room 
3 tenen knoflook, fijngesneden zout en peper 
cognac  
1 blikje tomatenpuree  
paprikapoeder en cayennepeper 200 gram rivierkreeftjes 
0,5 dl. balsamico azijn  
0,5 dl. champagne azijn  
1 dl. droge witte wijn  
1 kruidnagel  
1 laurierblaadje  
 
 
Bereidingswijze; 
 
1. Het kreeftenafval in een ovenschaal leggen en 10 minuten in een 

voorverwarmde oven van 200 0C. laten drogen. 
2. Giet een beetje olijfolie in een grote pan en laat dit goed heet worden. De 

kreeften erin leggen en rondom bruin bakken. 
3. Het spek, sjalotten, knoflook en wortel eraan toevoegen en verder bakken. 
4. Nu de tomaten puree, paprikapoeder en cayennepeper toevoegen tot deze 

licht begint te kleuren. 
5. Het mengsel blussen met cognac, balsamico, champagne azijn en witte wijn. 
6. Alles bijna laten droog koken en dan zoveel water of visbouillon toevoegen tot 

alles ruim onder staat. 
7. Het mengsel aan de kook brengen en 1 tot 2 uur zachtjes laten pruttelen. 
8. De soep door een fijne zeef passeren; druk alles er goed doorheen. 

(karkassen fijn pureren in keukenmachine en nog een keer passeren) 
9. De soep terug in de pan gieten en rijstebloem en room toevoegen, soep tot 

gewenste dikte inkoken. 
10.Breng de soep op smaak met peper en zout. 
11.Rivierkreeftjes op een stokje prikken en deze in de soep serveren. 



 

  

 

Lamsracks met kruiden uit de oven. 
Voor 8 personen 
 
Ingrediënten; 
 
Vlees: 
4 lamsracks 
fijngehakte gemengde kruiden; 
peterselie, koriander, tijm, basilicum, rozemarijn 
2 tenen knoflook 
100 gram vers broodkruim (van wit brood zonder korsten) 
zout en peper 
boter  
olijfolie 
 
Saus: 
2 fijngesneden sjalotjes 
½ liter lamsfond 
1 takje tijm 
1 blaadje laurier 
boter 
1 stengel bleekselderij 
1 kleine wortel fijngesneden 
½ dl. rode port 
(2 eetlepels honing) 
 
 
Bereidingswijze: 
 
Vlees; 
1. Verwarm de oven voor op 200 0C. 
2. Hak de knoflook fijn en vermeng met de kruiden en broodkruim. 
3. Maak de lamsracks schoon en druk ze rondom goed in het kruiden mengsel. 
4. Bak de racks rondom mooi bruin in wat boter en olijfolie, haal uit de pan en vlak 

voor serveren in de oven plaatsen en in 10 minuten mooi rosé bakken. 
 
5. Saus; 
6. Boter verhitten in een sauspan en hierin de sjalotjes, wortel, bleekselderij en 

knoflook, zachtjes bakken. 
7. Afblussen met een scheut rode port en de lamsfond en kruiden toevoegen. 

Zachtjes tot 2/3 laten inkoken. Saus zeven en eventueel 2 eetlepels honing 
toevoegen. 

8. Saus serveren bij de lamsracks. 



 

  

 

Groente-taartje. 
Voor 4 personen 
 
 
Ingrediënten; 
 
150 gram gemengde bospaddestoelen 
1 sjalotje; fijngesnipperd 
15 gram olijfolie 
1 teen knoflook; uit de knijper 
200 gram spinazie 
1 tak dragon, blaadjes fijngesneden 
2 takjes tijm, blaadjes fijngesneden 
 
 
Bereidingswijze; 
 
1. Roerbak de schoongemaakte spinazie en breng op smaak met zout en peper, 

voeg de dragon toe. Laat afkoelen en goed uitlekken. 
2. Bak de paddestoelen in olijfolie en voeg het sjalotje, tijm en de knoflook toe, 

bak tot al het vocht verdampt is. 
3. Breng op smaak met peper en zout en laat het afkoelen. 
4. Plaats 6 ringen op een ingevette bakplaat. 
5. Op de bodem van de ringen komt de spinazie (iets aandrukken) en de 

paddestoelen er boven op. 
6. Plaats voor gebruik ongeveer 10 minuten in voorverwarmde oven van 180 0C. 
7. Verwijder de ringen voor de taartjes op de borden gaan! 
 
 



 

  

 

Roomijs met aardbeien Romanoff. 
4 tot 6 personen 
 
 
Ingrediënten; 
 
500 gram roomijs 
250 gram aardbeien 
0,25 dl. Grand Marnier 
0,25 dl. Crème de Cassis 
Sap van 2 sinaasappels 
Sap van een halve citroen 
1 dl. slagroom 
poedersuiker 
 
 
Bereidingswijze; 
 
1. Los een beetje suiker op in de sinaasappel- en citroensap en roer de beide 

drankjes erdoor. 
2. Was de aardbeien en pureer de helft door het sap met behulp van een 

staafmixer. 
3. Snijd de andere helft doormidden en marineer deze in de vruchtenpuree. 
4. Verdeel dit over dessertglazen. 
5. Serveren met een bol ijs en opgeklopte slagroom met poedersuiker en een 

laatste aardbei als garnering. 



 

  

 

 
Chocolade droom van Helena. 
Voor 4 personen 
 
 
Ingrediënten; 
 
100 gram bittere chocolade van Callebaut 
3 eieren 
80 gram suiker 
50 gram boter 
1 eetlepel bloem 
8 amarene kersen met een beetje siroop 
Witte chocolade paillets van Callebaut 
Kleine ronde vormpjes; siliconenmat 
 
 
Bereidingswijze; 
 
1. Bestrijk de siliconenmat heel licht met een beetje boter. 
2. Smelt de chocolade “au bain marie” en voeg de boter toe. Roer tot er een 

gladde smeuïge massa is ontstaan. 
3. Klop met een garde in een bekken de eieren, suiker en bloem. 
4. Voorzichtig de chocolade er door spatelen. 
5. Vul de vormpjes voor eenderde met het chocolade mengsel. 
6. Leg dan in het midden een paar stukjes witte chocolade en 1 kers. 
7. Vul de vormpjes op met de rest van de chocolade. 
8. Bak de chocolade af in een voorverwarmde oven van 230 C gedurende 10 

minuten. 
9. Haal de chocolade uit de vormpjes en garneer met een kers en wat 

kersensaus. 
 
 
 


