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Spinaziesoepje met een half kwartelei en gerookte amandelen. 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
1 sjalotje 
2 tenen knoflook 
takje verse salie 
150 gram spinazie 
1 liter sterke groentenbouillon 
200 ml room 
3 eigelen 
75 gram gerookte amandelen 
8 kwarteleitjes 
 
Bereidingswijze; 
 
Zet een pannetje op met papier, water en de kwarteleitjes, kook gaar in 
ongeveer 8 minuten. Spoel koud, pel en halveer, zet apart voor de garnering 
straks. Hak de amandelen grof. 
Snipper de sjalot en knoflook en zet aan in de olijfolie, snijd de salie en voeg toe 
samen met de spinazie. 
Roerbak dit en vul af met de bouillon, kook een paar minuten door pureer met de 
staafmixer, proef op smaak. 
Klop de room en met de eigelen, voeg een beetje peper en zout toe en meng dit 
door de spinaziesoep, laat het nu niet meer koken en roer het continu door. 
Serveer de soep in een glaasje en garneer met een half kwartelei en de gerookte 
amandelen. 
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Roerei in de eigen dop met truffel en zalmkaviaar 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
16 verse biologische eieren 
klein scheutje room 
peper en zout 
1 el truffel tapenade 
zalmkaviaar 
 
Bereidingswijze; 
 
Haal het kopje van het ei af met behulp van de eier clack, soms moet je dit 
herhalen voor een goed resultaat. 
Giet de inhoud in een kom en maak hier straks het roerei mee. 
Spoel de eieren goed om en dep droog met een papiertje, let wel op, het is erg 
breekbaar. 
Klop de eieren los met een vork en voeg wat peper, zout en truffeltapenade toe. 
Maak er in een pan roerei van en schep voorzichtig in het ei terug. 
Garneer het af met wat zalmkaviaar en een takje groen. 
Serveer dit of van af het eierplateau of in een klein diep schaaltje met wat grof 
zeezout. 
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Bulgursalade met bruine boter, gegrilde courgette en een merguez 
van lam 
 
Ingrediënten 16 personen 
 
500 gram bulgur 
sterke bouillon naar smaak 
150 gram roomboter 
4 courgettes  
lavendelazijn en olijfolie 
1,5 kg lamsgehakt 
takken; rozemarijn, thijm, salie, dragon, munt en 3 tenen knoflook 
theelepel cayenne peper, zout 
 
Bereidingswijze; 
 
Kook de bulgur in de bouillon beetgaar en laat een beetje afkoelen. 
Snijd de courgette in vieren en verwijder het hart, snijd dan in de lengte 
nogmaals doormidden. 
Breng op smaak met peper, zout en olijfolie en gril in de grillpan en mooie 
streep, doe dan in een ovenschaal en dresseer met wat lavendelazijn en dek af. 
Hak de kruiden goed fijn en voeg de overige ingrediënten toe aan de 
lamsgehakt. Breng op smaak en meng de massa goed door, eigenlijk is het meer 
een beetje kneden. 
Knijp met de hand een soort worstjes om een satéprikker heen en maak zo de 
merguez. 
Bak dit in een pan rondom aan en gaar eventueel wat na in de oven. 
Maak een lange dunne streep van de bulgur op bord, doe de courgette ernaast 
en de merguez daarnaast, garneer met wat groene kruidenolie. 
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Saffraan sjalottenbouillon met zeekraal en gerookte zeeduivel met 
Speck 

Ingrediënten voor 16 personen; 

5 sjalotten in kwart ringen dun gesneden 
2 tenen knoflook ragfijn gesnipperd 
wat draadjes saffraan ( niet teveel ) 
1 ½ liter visbouillon 
1 hele zeeduivel 
1 rookpan met een beetje rookmot 
16 halve plakjes Speck 
zeekraal 
 
Bereidingswijze; 
 
Fileer de zeeduivel maar houd het afval apart. 
Spoel dit schoon en verwijder de kieuwen en de ogen. 
Zet dit heel zachtjes aan in een pan met wat boter en blus af met wat witte wijn. 
Vul dit af met de bouillon die klaar staat en maak hier de bouillon van voor de 
soep. 
Snijd de sjalotten en de knoflook en zet dit aan in de boter, voeg de saffraan toe 
en blus af met witte wijn. 
Laat het staan tot de overige bouillon klaar is. 
Snijd de zeeduivel in 16 mootjes en rook deze voor 5 minuten in de rookpan. 
Omwikkel met het Speck en gaar a la minute in de oven voor 6 minuten op 180 
graden. 
Maak de saffraan bouillon af en proef op smaak. 
Leg wat van de zeekraal in het midden van een warm bord en doe hier de vis op. 
Giet hier de saffraan soep op en serveer direct uit! 
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Spätzle met Geschnetzeltes 

Ingrediënten voor 16 personen 

1000 gram bloem  
10 eieren  
2 theelepel zout  
250 ml / 400 ml water  
olie voor in het deeg  

Bereidingswijze 

Zeef de bloem in een grote kom, roer met een hlave lepel de ingredienten 
erdoor. 
Het moet echter wel een glad deeg worden 
Als dit met de hand niet lukt dan kunnen we altijd de keuken machine gebruiken. 
Maak goed gebruik van olie, dat heeft dit deeg zeker nodig. 
Breng een grote pan met water, zout en olie aan de kook. 
Smeer met een groot paletmes het deeg over een snijplank. 
Maak het mes heet in het water en schaaf langs de rand van de plank de spätzle 
in de pan. 
Als het drijft is het deeg gaar, dan kan het uit het water en even koud gespoeld 
worden. 
Bak het a la minute op in de roomboter. 
 
Geschnetzeltes 

Ingrediënten voor 16 personen 

2000 g kalfsvlees gesneden in reepjes 
Zout en peper 
Boter 
4 normale ui in ringen 
750 g champignons 
3 el meel 
fles witte wijn 
1 l room 
Peterselie vers gehakt 

Bereidingswijze 

Neem de boter en braadt de in halve ringen gesneden ui aan. 
Voeg de in plakjes gesneden champignons erbij. 
Strooi het meel er overheen en braadt het kort aan. 
Voeg de witte wijn toe en kook het in tot 1/3  
Doe het braadvocht van het vlees en de room erbij en kook het in tot de 
gewenste dikte. Voeg het vlees toe (niet meer koken) en voeg vlak voor het 
serveren de gehakte peterselie toe. 



 
 

© 2016 KOKSGASTEN. KOOKCURSUSSEN EN SPECIALE KOOKPROJECTEN 

 

Zelfgemaakte Advocaat, verwerkte tot tiramisu met bitterkoekjes 
en chocolade 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
8 eigelen ( 200 gram) 
1 vanille stokje 
500 ml brandewijn 
400 gram suiker 
 
 
Bereidingswijze; 
 
Verhit wat water in een pan als au-bain-marie. 
Klop de eigelen los met de suiker en het merg van de vanille. 
Plaats het au-bain-marie en voeg de brandewijn toe, roer continu goed door en 
verwarm tot maximaal 85 graden. 
Roer het daarna koud op een schaal met koud water. 
 
Voor de tiramisu; 
 
De helft van de advocaat 
500 gram mascarpone 
bitterkoekjes 
koffie met likeur 
150 gram amandelschaafsel 
poedersuiker 
Melkchocolades 
 
 
Bereidingwijze; 
 
Bruneer de amandelen in een pan of oven en voeg als het bruin is de 
poedersuiker toe. Meng de mascarpone met de advocaat en proef op smaak, 
voeg evt wat extra poedersuiker toe. Hak de bitterkoekjes grof en doe onderin 
een glas een laagje. 
Giet hier wat koffie met likeur op, dan een laagje advocaat creme, dan wat 
amandelen en daarop wat gesmolten melkchocolade. 
Herhaal dit tot de glazen bijna vol zitten. 
Giet vlak voor het uitserveren de rest van de advocaat erover! 


