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Oesters Rockefeller 
 
Ingrediënten  
16 grote oesters  
500 gram verse spinazie 
2 fijngehakte sjalotjes 
2 teentjes knoflook  
25 gram ongezouten boter 
2 eetlepel creme fraiche 
2 eetlepel Pernod 
tabasco 
100 gram geraspte Gruyere kaas 
peper uit de molen 
zout 
 
Bereidingswijze; 
 
Was de spinazie en doe het met aanhangend water in de pan. Op matig vuur 3-4 
minuten zachtjes verwarmen tot het blad slap wordt. Van het vuur halen, 
overdoen in een vergiet en het vocht eruit drukken. Hak de spinazie fijn. Open 
de oesters en giet het vocht af in een kommetje. Leg de oesters op een 
vuurvaste schotel. De sjalotjes en de knoflook zachtjes aanfruiten in de boter. De 
spinazie, het oestervocht, wat versgemalen peper en de creme fraiche toevoegen 
en aan de kook brengen. Doe de massa over in een blender en pureer. Puree 
overdoen in een schone pan. Pernod en tabasco toevoegen en het geheel al 
roerend verwarmen op een matig vuur. Lepel het warme mengsel over de 
oesters en bestrooi ze met de kaas. plaats de schotel 2 a 3 minuten onder een 
hete grill tot de kaas gaat bubbelen.  
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Flensje gevuld met groene asperges en zalm 
 
 
Ingrediënten 
 
250 gram bloem 
½ liter melk 
2 eieren 
zout 
 
16 groene asperges 
16 plakken verse zalm 
Bieslook 
 
Bereidingswijze 
 
In een mengkom de bloem, eieren, zout suiker en olie mengen en beetje bij 
beetje de melk er goed doorroeren met een garde. 
Wanneer het deeg nog goed dik is, stevig roeren om te voorkomen dat er zich 
bloemklonters vormen. 
Voeg dan de rest van de melk toe tot een glad beslag bekomen is. 
 
Schil de onderkant van de asperges en blancheer in gezouten water. 
Spoel goed koud en snijd in de lengte en in de breedte een keer door. 
 
Strooi wat peper en zout op de zalm plakjes en laat even marineren 
 
Bak flensjes van het beslag en leg op de plank. 
 
Rol de asperges eerst in de plak zalm en daarna in een reep van het flensje. 
Knoop dit vast met een stengel bieslook. 
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Rode mul met Parmaham uit de oven op Anti-boise 
 
Ingrediënten 
 
8 rode mullen 
8 plakken Parmaham 
 
1 rode paprika 
1 rode ui 
1 gele courgette 
1 groene courgetta 
100 gram zwarte olijven 
3 tomaten 
handje peterselie 
6 el kappertjes 
 
basilicum olie 
 
Fileer de mullen van kop naar staart, verwijder de graten en rol in een in de 
lengte gehalveerde plak Parmaham. Zet koud tot het in de oven kan. 
 
Brand de paprika, verwijder de schil en de pitten en snijd in een suikerbrunoise.  
Ontvel de tomaten, verwijder ook hier de schil en de pitten en hak zeer fijn. 
Verwijder het hart van de courgetten en snijd ook dit in suikerbrunoise. 
Hak de olijven, peterselie en kappertjes ook fijn. 
Snipper de ui en zet met wat witte wijnazijn en zout even weg, voeg daarna de 
rest van de ingrediënten toe en zet koud. 
 
Verwarm de mulfilets ongeveer 8 minuten op 160 graden, serveer op de 
antiboise en serveer er een streep basilicumolie bij. 
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Kalfstartaar met kokkels 
 
Ingrediënten  
 
800 gram kalfsvlees ( bovenbil ) 
5 stengels bleekselderij 
100 gram kappertjes 
2 kg kokkels 
scheut witte wijn 
250 ml room 
olijfolie 
truffelaardappel 
cress  
 
Bereidingswijze; 
 
Spoel de kokkels goed en laat uitlekken. 
Verhit wat olijfolie in een pan en voeg 2/3 van de kokkels toe. 
Voeg een flinke scheut witte wijn toe en doe een deksel op de pan. 
Laat stoven tot de schelpen open staan. 
Haal de schelpen uit de pan en haal het vlees uit de schelpen. 
Laat het kookvocht reduceren en voeg de room toe. Breng op smaak en zet 
apart. 
Haal de draden van de bleekselderij en snij in brunoise. 
Blancheer in gezouten water en spoel koud. 
Hak het vlees zeer fijn met een koksmes. 
Maak de tartaar op smaak met de bleekselderij, de kappertjes en de kokkels. 
Maak af met wat olijfolie zout en peper. 
Was de truffelaardappel en schaaf in dunne plakjes, frituur tot chips. 
Maak in een steker en op een diep bord taartjes van de tartaar. 
Bereid de overige kokkels net zoals de vorige en dresseer om de tartaar heen. 
Schuim de warme saus op serveer rond de taartjes, garneer af met cress en de 
chips van de truffelaardappel en serveer direct. 
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Lamsbout met lamszwezerik gevuld, stamppot met raapstelen en een 
eigen jus 
 
Ingrediënten  
 
Dik 2 kg lamsbout 
500 gram lamszwezerik 
thijm, rozemarijn en knoflook 
peper en zout 
aardappels, zacht kokend 
raapstelen 
olijfolie 
rode wijn 
jus de veau 
 
 
Bereidingswijze; 
 
Spoel de zwezerik goed en blancheer in water met zout. 
Snijd de delen van de lamsbout open en breng op smaak met peper, zout en wat 
gehakte kruiden. 
Draai 1/3 van de zwezerik fijn in de keuken machine, smeer dit in het midden 
van de boutjes. 
Leg hier de stukken zwezerik op en rol op tot een rollade en bind op met touw. 
Braad in een pan aan en gaar in de oven na. 
140 graden en een kern van 54 graden. 
Blus de pan af met de wijn en de jus en maak er een saus van. 
Monteer de evt af met wat klontjes roomboter. 
Schil en kook de aardappels in gezouten water, stamp tot een stamppot en voeg 
de raapstelen toe. 
Breng op smaak met olijfolie, peper en zout. 
Serveer de stamppot in het midden van het bord, snijd daar heel dun wat plakjes 
van de gevulde bout overheen en serveer de jus ernaast. 
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Cocktail van mango; Tartaar van mango in een kardemom gelei, bavarois 
van mango met witte chocolade en een mango sorbet met rode peper 
 
Ingrediënten  
 
Tartaar; 
2 mango’s 
300 ml witte wijn 
10 peulen kardemom 
10 gram gelatine 
  
Bavarois; 
500 gram mangopuree 
500 ml room 
20 gram gelatine 
suiker naar smaak 
50 gram witte chocolade geraspt 
 
Sorbet; 
300 gram suiker 
300 ml water 
500 gram mangopuree 
sap en rasp van 1 citroen 
1 rode peper 
 
 
Verwarm de witte wijn met de kardemom en laat 20 minuten trekken. 
Week intussen de gelatine in koud water, schil de mango’s en snij het vlees in 
kleine blokjes 
Voeg naar smaak suiker toe aan de gelei, verdeel de mango over de 
cocktailglazen. 
Vul af tot de mango net onderstaat en zet direct koud!! 
 
Maak 1/3 van de mango warm en week de gelatine. 
Sla de room stijf en schaaf er de witte chocolade overheen. 
Meng de geweekte gelatine met de warme mango, daarna de koude mango 
erdoor en als laatste de slagroom. 
Doe in een spuitzak en spuit een laagje op de gelei. 
 
Kook de suiker met het water op en laat 2 minuten koken. 
Voeg de rasp en sap van de citroen toe en de mango puree. 
Snijd de peper open en verwijder de pitten. 
Snijd het vruchtvlees zeer fijn en meng met de rest. 
Draai in de ijsmachine tot een glad ijs. 
Serveer het ijs op de cocktail vlak voor het serveren! 
 
 
 
 


