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Kruidenpoffertje met garnaaltjes en crème fraiche 
 
Ingrediënten voor 16 personen 
 
250 ml zure room 
3 eieren 
2 el bloem 
peper en zout 
gemengde kruiden ( bieslook, dragon, dille en kervel bv) 
250 gram garnaaltjes 
klein spuitzakje met crème fraiche 
zalmkaviaar 
 
Bereidingswijze; 
 
Klop de eieren los met de zure room, snijd de kruiden fijn en voeg toe. 
Roer door met de bloem en breng op smaak met peper en zout. 
Snijd de garnaaltjes grof en meng door het beslag. 
Bak in een poffertjespan de blini’s en laat even afkoelen. 
Spuit op met een klein toefje crème fraiche en garneer met de kaviaar 
en met een takje bieslook oid. 
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Tompouce van bladerdeeg met burgertje van wildzwijn 
 
Ingrediënten voor 16 personen  
 
1 grote plak bladerdeeg 
eigeel en zeezout 
600 gram wildzwijn 
paar plakjes spek of panchetta 
takjes rozemarijn 
paar el hazelnoten 
mayonaise 
verse salie 
 
Bereidingswijze; 
 
Steek het bladerdeeg uit met een ronde steker van ongeveer 6 cm, plaats 
tussen twee bakblikken met siliconen bakvel en gaar eerst in een oven 
van 200 graden voor 12 minuten. 
Besmeer dan met eigeel en strooi er wat zeezout en wat gemengd 
sesamzaad op, bak dan af op 200 graden voor nog eens 10 minuten. 
 
Draai het zwijn door de gehaktmolen samen met de rozemarijn en de 
hazelnoten. 
Snijd het spek fijn en meng het erdoor. 
Breng goed op smaak met peper en zout, draai er kleine burgertjes van 
en bak in de roomboter, maar niet te gaar! 
Hak de salie goed fijn en vermeng met een paar eetlepels mayonaise. 
Snijd de tompouce door midden, leg er de burger op en een lepel van de 
mayonaise, plaats als laatste de bovenkant van de tompouce erop en 
serveer. 
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Salade van witlof en appel, gebakken suikersla met five spice, 
gerookte eendenborst en een notendressing met frambozen 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
6 stronkjes witlof 
8 stronkjes suikersla 
1 citroen 
4 granny smith appels 
five spice powder 
5/6 eendenborsten 
2 sjalotten 
150 ml sterke bouillon 
3 el mosterd 
50 ml wijnazijn 
250 ml notenolie 
peper en zout 
75 gram frambozen 
cress 
 
Bereidingswijze; 
 
Snijd de huidzijde van de eendenborst in met kleine ruitjes en rook medium gaar 
in de rookoven, zet daarna koel weg. 
Snipper de sjalot fijn en kook gaar in de bouillon, laat wat afkoelen en pureer er 
met de staafmixer de mosterd, frambozen en wijnazijn door, voeg daarna 
druppelsgewijs de olie toe en maak zo de dressing, proef goed op smaak! 
Snijd de witlof en de appel in lucifers, en maak deze aan met wat citroensap 
Halveer de suikersla en bak deze in een hete pan met olie en voeg op het laatst 
wat five spice toe en wat zout. 
Snijd de eendenborst op de snijmachine in lange plakjes. 
Doe eerst de gebakken sla midden op het bord, dan de lucifers van witlof en 
appel eromheen, daar overheen de eend en daaromheen de dressing. 
Garneer met wat cress. 
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In ganzenvet geconfijte fazantenbout, crème van pastinaak, ravioli 
van eendenlever met gezouten caramel en een saus van 
gedroogde paddenstoelen en port. 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
8 fazantenpoten 
1 blik ganzenvet 
rozemarijn en zeezout 
1 kg pastinaak 
200 ml room 
wonton vellen 
eendenlever 
gezouten caramelparels 
250 gram gemengde paddenstoelen 
50 gram gedroogde paddenstoelen 
200 ml port 
3 el glace 
 
Bereidingswijze; 
 
Snijd de poten bij het gewricht doormidden en haal het vel los. 
Masseer er de rozemarijn en zeezout in en zet op met het ganzenvet, gaar het 
gedurende 1 ½ tot 2 uur 
Schil de pastinaken en kook gaar in water met zout. 
Doe dit hierna in de thermoblender met de room en draai er een zalvige creme 
van. 
Snijd de paddenstoelen fijn met een uitje en knoflook en fruit dit aan in de 
olijfolie, laat even afkoelen en breng op smaak met peper. 
Leg een vel wonton op de plank, leg er wat paddestoelen mengsel op en een bal 
gezouten caramel en smeer de randjes in met eiwit. 
Leg er nog een wonton vel op en steek dit uit, kook a la minute af. 
Laat de gedroogde paddestoelen weken in de port en zet daarna op een zacht 
vuurtje, pureer met de staafmixer en voeg wat glace toe, monteer het eventueel 
af met wat roomboter. 
Smeer een rondje van de pastinaakzalf in het midden van het bord, hierop de 
fazant, dan de ravioli, de saus eromheen. 
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In rode wijn gestoofde hazenbout, samen met gebakken 
bloedworst en appel, stukje kalfszwezerik met truffel, filodeegrol 
met zuurkool en rozijnen en een saus van chocolade en 
ontbijtkoek. 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
8 hazenbouten 
1 fles rodewijn 
mengsel van klassieke wildkruiden; 
kruidnagel, jeneverbes, laurier, peper, rozemarijn, knoflook, thijm 
WUPS 
8 plakken bloedworst 
appels granny smith 
750 gram zwezerik 
1 pak filodeeg 
1 pakje zuurkool 
100 gram rozijnen 
pure chocolade 
1 ontbijtkoek 
 
Bereidingswijze; 
 
Hak de bouten in 2en en zet deze goed aan in de pan ( rode Creuset ) 
Voeg de fijn gesneden WUPS toe en bak dit mee. 
Blus af met de rode wijn en evt wat water/fond tot het onderstaat. 
Breng aan de kook, schuim af en voeg de klassieke kruiden toe. 
Kook de bouten gaar, als het gaar is haal dan het vlees er uit en voeg de 
chocolade en de ontbijtkoek toe  en maak er een saus van. 
Spoel de zwezerik goed en zet op met water en zout, als het bijna gaar is, onder 
druk in de koelkast zetten, daarna het vel pellen en a la minute bloemen en goed 
hard krokant bakken. 
Kook de zuurkool in wat witte wijn en ook wat van de wildkruiden, als het gaar 
is, goed laten uitlekken, de rozijnen erdoor en er in filodeeg rolletjes van maken. 
Bak a la minute af in de oven op 180 graden voor 8 minuten. 
Snijd de bloedworst in 2en en haal door de bloem en bak het krokant en 
goudbruin. Haal het klokhuis uit de appel, snijd in dikke plakken en bak met de 
bloedworst mee. 
Plaats alle garnituren mooi op het bord, nappeer het vlees met de saus. 
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Grand dessert uit de Hollandse keuken; puddinkje van griesmeel 
met gelei van vlierbessen, mini taartje met appel, rozijnen en 
frangipane, stoofpeertje uit de witte wijn en een mousse van 
chocolade-caramel 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
   
750 ml melk 
75 gram suiker 
2 el vanillesuiker 
150 ml room 
100 gram griesmeel 
750 ml vlierbessensap 
suiker 
18 gram gelatine 
 
Kook de ingrediënten op en voeg de griesmeel toe, laat dit even mee koken, als 
het stevig aan het worden is, dan in kleine ronde vormpjes storten die zijn 
omgespoeld met koud water, zet in de koeling om op te stijven. 
Verhit de helft van de vlierbessensap, breng goed op smaak met suiker. 
Week de gelatine in koud water, knijp uit en doe door het warme sap, roer door 
en meng met het koude sap, stort op een plaat met slagersfolie en zet koud. 
 
Voor de appletaartjes; 
 
200 gram suiker 
400 gram boter 
600 gram bloem 
2 eieren 
bakpoeder 
4 appels 
rozijnen 
kaneel 
suiker 
200 gram spijs 
3 eieren 
lepel vanillesuiker 
 
maak van de boter, suiker, bloem, eieren en bakpoeder een deeg en zet koud. 
Schil de appels en meng met de rozijnen, kaneel en suiker. 
Meng de spijs met de eieren en de vanillesuiker. 
Rol het deeg uit en vul de bakvormpjes met het dunne deeg. 
Doe er wat van het appel mengsel is en wat van het spijs mengsel 
Leg er wat deeg op en bak af op 180 graden voor 20-25 minuten. 
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Voor de mousse; 
 
350 gram witte chocolade met caramel Valhrona 
500 ml slagroom 
3 eigelen 
3 eiwitten 
125 gram suiker 
 
Smelt de chocolade voorzichtig , sla de eiwitten stijf met een snufje zout en zet 
koud weg, 
Sla de room stijf en zet dit ook koud weg. 
Verwarm de suiker en eigeel tot 40 graden en klop daarna koud in de Kitchenaid. 
Meng eerst de chocolade  door de eigeel, daarna de room erdoor en als laatste 
de eiwitten. 
Laat opstijven in de koeling en maak met een hete lepel een Quenelle 
 
Voor de peertjes; 
 
16 stoofpeertjes 
1 liter water 
500 gram suiker 
5 blaadjes citroenblad 
1 rode peper 
2 el vanille suiker 
 
 
Maak van de bovenstaande ingrediënten een suikerstroop. Schil de peertjes en 
haal met de Parisienneboor het klokhuis eruit en pocheer de peren in de 
suikerstroop. 
 


