
 
 

 
 

Makreel, Mierikswortel en zwarte  peper op een Franse blini 
                                                                                                        
Ingrediënten: 
 
Voor de makreelmousse: 

• 400 gram gerookte makreelfilet 
• 300 gram crème fraîche 
• 100gram mierikswortelpasta 
• Zwarte Lampong peper 
• Sap van 1/2 citroen 

 
Voor de blini’s: 

• 20 gram bakkersgist 
• 300 gram bloem (gezeefd) 
• ½ liter  melk 
• 4 eieren 
• 30 cl lauwe volle melk 
• Flinke snuf zout 
• 10 cl stijf geklopte slagroom 
• boter 

 
Voor de opmaak: 

• 3 gekookte rode bietjes 
• 1 bosje dille 
• Doosje  kaviaar 

 
Bereiding: 
 

1. Mix de makreelfilet glad met crème fraîche de en breng op smaak 
met de mierikswortelpasta, het citroensap en een snufje zout; laat 
in de koelkast opstijven; 

2. meng de bakkersgist, 50 gram bloem, een ½ liter melk en laat het 
beslag op een lauwe plek 20 minuten rijzen; 

3. kook de bietjes gaar, laat afkoelen; 
4. splits 4 eieren in dooiers en eiwit; 
5. klop het eiwit stijf, klop de slagroom stijf. 
6. voeg de overige 250 gram bloem, de 4 eierdooiers, 30 cl melk en 

het zout aan het gerezen mengsel toe; 
7. spatel als laatste de eiwitten en slagroom door het deeg mengsel, 

laat een ½ uur rusten; 
8. snijd uit de afgekoelde bietjes vervolgens dunne plakjes (2-3 mm.); 
9. steek, gebruikmakend van twee maten stekers ringen uit de 

bietschijfjes; 
10. bak in de boter kleine blini’s een pan met een dikke bodem (neem 

een kleine ijslepel voor de dosering, bak weerszijde ca. 2 min). 
11. Leg op elke blini een bietenring, en spuit met de spuitzak de 

palingmousse in de ring; 
12. kruid elk makreeltaartje met de peper, werk af met een beetje 

kaviaar en een topje dille. 



 
 

 
 

  
Tonijn-Kalfstartaar met tonijnsaus  
voor 16personen 
 
Tartaar 
500 g kalf 
500 g verse tonijn 
fijn zeezout en versgemalen peper 
scheutje olijfolie 
2 el mayonaise 
 
Saus 
400 g  tonijn 
5 ansjovisfilets 
scheutje olijfolie 
bouquet van 2 eetlepels gehakte wortel en 2 eetlepels gehakte 
bleekselderij 
2 eetlepels gehakte ui 
2 eetlepels kappertjes 
1 laurierblad 
1 glas droge witte wijn 
fijn zeezout en versgemalen peper 
sap van 1/2 citroen 
 
1 1/2 eetlepel mayonaise 
 
Afwerking 
4 kwarteleitjes 
2 eetlepels kleine kappertjes 
4  kapper appeltjes 
 
Tartaar 
Bestrooi het kalfsvlees met zout en peper. Verhit de olijfolie. Bak het vlees 
in de hete olie op hoog vuur aan beide kanten goudbruin en gaar. Circa 5 
minuten aan elke kant. 
Laat het vlees rusten en snijd het in plakken. Vlees dat een dag tevoren is 
gebraden is mooier te snijden. 
Hak de tonijn fijn, meng hem met mayonaise en breng het mengsel op 
smaak met zout en peper. 
 
Saus 
Verhit de olijfolie en fruit  het bouquet erin. Doe de ui, de kappertjes, 
laurier en ansjovis erbij en bak dit samen kort op een hoog vuur. Blus het 
mengsel af met de wijn. 
Voeg de tonijnblokjes toe en laat het vocht een beetje inkoken. 
Laat het geheel circa twee minuten pruttelen tot de vis gaar is. Breng de 
saus op smaak met zout en peper en laat hem afkoelen. 
Pureer de saus met citroensap en mayonaise. 



 
 

 
 

 
Afwerking 
Zet een licht ingevette poffertjespan op een pan met kokend water. Breek 
de kwarteleitjes in de holtes. Laat ze in de pan boven het water garen. 
Vul stekers met de tonijntartaar, leg de plakjes kalfsvlees erop. 
Maak op elk bord een spiegel van de saus. Zet de tonijn-kalfstartaar in de 
saus, verwijder de steker. Strooi wat kleine kappertjes in de saus. 
Garneer het gerecht met het kwarteleitje en het grote kappertje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parelhoen in een bruine saus met croutons en paddenstoelen 
 
 
Ingrediënten voor 4 personen: 
 
- 4 geprepareerde parelhoenders 
- 6 ongepelde tenen knoflook 
- Cognac  
- 10 fijngehakte sjalotten 
- 1 fles goede rode wijn 
- bouquet garnis (bos peterselie, 3 takjes tijm, 2 laurierbladen, bosje 

basilicum, ½ winterpeen in blokjes) 
- 200 ml fond 
- 100 gram paté de foie gras 
- 200 gram champignonhoedjes (bewaar de stelen) 
- 100 gram  boter 
- twee bosjes peterselie (fijngehakt) 
- 150 gram (vet) spek 
- 300 gram schoongemaakte kippenlevers 
- takje tijm 
- peper + zout 
- theelepel kurkuma  
- olijfolie 
- 16 uit goed brood gesneden plakjes van 7 x7 cm. 
- bosje fijngehakte peterselie 
- 40 gram koude boter in blokjes 

 
 
Bereiding: 
Braad de parelhoenders om en om aan.  
Snijd van de parelhoenders de bouten en de borstfilets. Verwijder het vel 
van de borstfilets (bewaar). Leg de borstfilets in een beboterde pan, 



 
 

 
 

besprenkel het vlees met een paar druppels cognac en bestrooi het met 
verse gemalen peper. Leg een deksel op de pan en houd de inhoud warm 
in de warmhoudkast op ca 70 à 80ºC. Houd de bouten apart in een 
braadpan tot voor het serveren. 
 
Hak de karkassen in stukken en doe ze met de vellen en 2 ongeschilde 
tenen knoflook in een pan. Bak ze in wat geklaarde boter op een hoog 
vuur. 
Voeg de 6 fijngehakte sjalotten toe, laat zweten en giet het vet af. 
Déglaceer de pan met een scheut cognac, giet er de wijn bij en voeg het 
bouquet garni toe. Laat enige minuten trekken en voeg de fond toe. Laat 
30 minuten in open pan in koken. Schep van tijd tot tijd zo nodig het 
schuim af. Passeer de saus door een fijne zeef, druk zoveel mogelijk vocht 
uit de vaste bestanddelen. Kook opnieuw verder in en schuim zo nodig 
goed af.  
Bereiding van croutons, besmeerd met de farce à gratin: 
Hak 2 sjalotten met ca. 50 gram van de champignon stelen fijn. Verhit het 
spek in de koekenpan voeg er de kippenlevers, de sjalotten en de 
champignonstelen, een takje tijm, een ½ laurierblad, een snufje zout, 
peper en de koenjit aan toe. Bak alles goed door op hoog vuur. Laat 
afkoelen. Verwijder het takje tijm, pureer en wrijf door een zeef. 
Steek uit de broodsneetjes rondjes van ca.8 cm. Bak de broodschijfjes in 
de boter, bestrijk ze met knoflook en besmeer ze met de farce à gratin. 
Bestrooi de besmeerde croutons met wat peterselie. 
 
Bak de champignonhoedjes in wat boter. 
 
Tijdig voor het serveren: 
Braad de apart gehouden bouten in een braadpan tot het vel krokant 
goudbruin is. 
Monteer de saus met 100 gram, door een zeef gedrukte, paté de foie gras 
en de blokjes boter. Maak af met peper en zout. 
Controleer de gaarheid van het gevogelte borstvlees, verwarm het zo 
nodig na in de oven (160ºC), zodat de kerntemperatuur precies 70ºC is.  
 
Presenteren: 
Serveer een bout en filet per persoon op een voorverwarmd bord, schep 
de saus over het vlees, garneer met de champignons, geef elk bord twee 
croutons erbij. Maak af met wat peterselie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Gebakken wentelteefjes, tartaar van vers fruit en 
frambozenhangop  
 
Ingrediënten voor 16 personen 
  
Brioche brood  
Tartaar van vers fruit: bv mango, kiwi, papaya, ananas, aardbei en 
meloen.  
Arachideolie  
Voor het wentelteefjesbeslag:  
100 gram room  
3 eieren  
60 gram poedersuiker  
Merg van 1 vanillestokje  
Voor de tuile:  
60 gram boter  
80 gram honing  
115 gram suiker  
120 gram bloem  
85 gram eiwit  



 
 

 
 

Voor de frambozencoulis:  
1 doosje diepvriesframbozen  
50 gram suiker  
 
Frambozenhangop:  
500 gram volle yoghurt  
100 gram frambozencoulis  
125 gram suiker  
Merg van 1 vanillestokje  
De yoghurt 12 uur op een doek laten uithangen en vermengen met de 
frambozencoulis de suiker en het merg uit het vanillestokje. Dit alles laten 
opstijven in de koelkast.  
 
Frambozencoulis:  
Doe de frambozen samen met de suiker en een klein scheutje water in 
een kookpan en breng langzaam aan de kook.Roer regelmatig om te 
voorkomen dat het aanbrandt. Laat circa 5 minuten zachtjes koken, of 
totdat de frambozen kapot gekookt zijn en je een gladde rode saus hebt. 
Zeef de coulis en laat even afkoelen  
Fruit schillen en allemaal in mooie brunoise snijden.  
 
Tuiles:  
Voor de tuiles de honing en boter smelten, vervolgens de resterende 
ingrediënten toevoegen, een streep op vetvrij papier spuiten en de tuiles 
6 minuten bakken op 150 graden. Warme koekjes zijn nog in een 
gewenste vorm te buigen.  
 
Wentelteefjes:  
Alle ingrediënten voor het beslag goed mengen.  
Het briochebrood in sneetjes en met een uitsteekrondje rondjes uit het 
brood steken. 2 rondjes per persoon. De rondjes door het 
wentelteefjesbeslag halen en goudbruin bakken aan beide kanten in 
arachide olie.  
 
Opmaak:  
De uitsteekvormpjes weer gebruiken om het taartje op te bouwen.  
Eerst een gebakken wentelteefje in het rondje plaatsen, hierop het 
gesneden fruit leggen en afdekken met een gebakken wentelteefje.  
De ring verwijderen en op elk taartje een quenelle hangop plaatsen, 
waarop de tuile gaat.  
Eromheen wat frambozencoulis druppelen.  
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Espresso ijs 
 
 
1 Blik gecondenseerde melk 
1 liter slagroom 
150 gram suiker 
7 eetlepels espresso poeder 
100ml likeur  
1 kleine eetlepel Cortina 
1 eetlepel cacao poeder 
 
Klop de slagroom op met het suiker, cacao poeder en espresso poeder tot 
het stijf is en mooie pieken vormt. Vervolgens met een spatel de likeur, 
gecondenseerde melk en cortina toevoegen. Nu proeven en evt extra op 
smaak brengen (cacao, maple sirup, likeur oid.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


