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Filodeegbakje met chutney van mango en eendenlever 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
1 pak filodeeg 
gesmolten boter 
mini muffin vorm 
1 mango 
1 tl komijnzaad 
1 tl gemalen venkelzaad 
½ rode peper 
3 cm gember 
scheutje azijn 
150 gram eendenlever 
100 gram roomboter 
scheutje cognac 
 
Bereidingswijze; 
 
Snijd rondjes uit het filodeeg en besmeer dit met gesmolten boter. 
Doe twee of drie rondjes op elkaar in de muffinvorm en bak dit af in een oven op 
180 graden gedurende 10 minuten ongeveer, laat daarna afkoelen. 
Schil de mango en snijd het vruchtvlees fijn, doe dit ook met de gember en de 
rode peper. 
Doe de komijn en venkelzaad in de koffiemolen en draai tot een fijn poeder. 
Zet dit gezamenlijk op in een pan op een laag vuurtje. 
Doe de eendenlever met de boter op kamertemperatuur in de keukenmachine en 
draai glad, breng op smaak met de cognac en de peper en zout. 
Spuit een klein toefje van de mousse in het filodeegbakje en doe daar de 
chutney op. 
Garneer met cress en serveer direct. 
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Kroepoekje met gemarineerde Noordzee vis en een mayonaise van 
Vadouvan 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
8 stukjes ongebakken kroepoek 
Noordzee visje afhankelijk van de versheid 
1 teentje knoflook 
sap en rasp van een halve citroen 
2 el peterselie 
zout 
1 el Vadouvan 
Scheutje olie 
100 ml Mayonaise 
  
 
Bereidingswijze; 
 
Snijd de plakjes ongebakken kroepoek doormidden en frituur deze. 
Laat afkoelen op keukenpapier tot later gebruik. 
Fileer de vis en snijd deze in zeer dunne plakjes. 
Maak een marinade van de knoflook, peterselie, citroen en olijfolie, breng op 
smaak met zout. 
Laat de vis hier een kwartiertje in marineren den dep daarna droog. 
Verhit een klein scheutje olie in de pan en los hier de vadouvan in op. 
Laat afkoelen en meng met de mayonaise. 
Brand de vis zachtjes af met de gasbrander. 
Dresseer de vis op het kroepoekje en garneer met wat kleine toefjes van de 
mayonaise. 
Garneer met wat groene kruiden. 
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Steak Tartare Klassiek 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
 
1 kg rundvlees van de beste kwaliteit Entrecote oid 
2 el venkelzaad 
2 el rozemarijn 
3 el roze peperbesjes 
peper en zout 
olijfolie 
kropsla 
piccalilly 
kappertjes 
1 rode ui 
16 kwarteleitjes of henneneitjes 
groene kruiden 
1 ciabatta 
1 teen knoflook 
 
Bereidingswijze; 
 
Maak het vlees schoon en hak het met een mes fijn. Let er op dat het goed koud 
blijft! 
Hak de rozemarijn fijn en maal het venkelzaad met de roze peper in de 
koffiemolen fijn. 
Breng het vlees met deze kruiden, peper, zout en olijfolie op smaak en zet het 
koud tot verder gebruik. 
Snijd plakken van de ciabatta en besprenkel met olijfolie en bak in de oven, 
daarna met een teen knoflook besmeren. 
Snipper de rode ui zeer fijn en meng het met een klein scheutje rode wijn azijn. 
Laat de kappertjes uitlekken. 
Was de sla en leg 16 mooie gele stukken droog op een schaal. 
Snijd de overige sla fijn en meng met groene kruiden, breng  op smaak met 
peper zout en olijfolie. 
Draai de piccalilly fijn en doe in een spuitfles. 
Maak in een steker een rondje van de tartaar en leg op het bord. 
Leg er een sla blad gevuld met kruidensla bij, een hoopje uitjes en 1 met 
kappertjes, garneer met toefjes van de piccalilly. 
Als laatste een gehalveerd kwarteleitje erop met een verse rauwe dooier. 
Serveer de crostini’s van de ciabatta erbij. 
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Gebakken Pieterman met roergebakken asperges en een schuimige saus 
van asperge edik. 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
2 kg pietermannen in z’n geheel 
24 asperges 
5 el bloem  
½ bosje peterselie 
50 ml asperge edik 
250 ml room 
50 ml sterke visfond 
scheutje noten edik 
scheutje notenolie 
 
Bereidingswijze; 
 
Fileer de petermannen en verwijder ook alle buikgraten. 
Hak de peterselie fijn en was hem in de kaasdoek uit totdat het water niet meer 
groen is. Droog de peterselie daarna goed. 
Meng de peterselie met zout en de bloem a la minute om de vis mee te paneren 
en te bakken in de boter met olie. 
Verwarm de room met de asperge edik en de visfond en proef op smaak. 
Giet in de kidde en draai er twee patronen op. 
Schil de asperges 1 ½ keer en snijd het kontje ervan af. 
Snijd de asperges nu in schuine dunne repen. 
Roerbak de asperges kort in de olie, blus af met de edik en voeg daarna nog wat 
notenolie toe. 
Serveer direct in een diep bord met  de gebakken vis erop en de schuimige saus 
eromheen. 
Garneer met een restant van de gehakt peterselie 
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Speenvarkenrack met kruiden en mosterd opgebonden, met asperges en 
kruiden Spätzle en een Sauce Fine Herbe 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
1 grote Speenvarkenrack 
gemengde kruiden ( dragon, thijm rozemarijn knoflook etc ) 
grove mosterd 
48 asperges 
250 spinazie 
80 gram fijne zachte groene kruiden ( basilicum salie peterselie etc) 
400 bloem 
4 eieren 
400 volle melk 
200 witte wijn 
50 ml wijnazijn 
zout en peper en laurier 
250 ml eigeel 
200 gesmolten boter 
fijn gesneden dragon, kervel, bieslook en dille 
 
Bereidingswijze; 
Maak de rack schoon en braad deze om en om aan, besmeer daarna met 
mosterd en breng op smak met zout en peper, leg er de gemengde kruiden op 
en bind met touw aan het vlees vast. 
Gaar dit a la minute in een oven van 80 graden. 
Schil de asperges 1 ½ keer en snijd het kontje ervan af, kook in water met zout 
en suiker beetgaar. 
Blancheer de kruiden met de spinazie en koel terug, hak dit fijn en zet apart. 
Maak een beslag van de eieren met peper en zout, de melk en de bloem, roer op 
het laatst de kruiden erdoor en koel terug. 
Smeer op een snijplank en snijd de Spätzle met een warm paletmes in zacht 
kokend water, als het boven drijft is het gaar en kun je het in een pan met wat 
boter warmhouden, 
Doe de wijnazijn met de wijn peper en zout en het laurierblad in eeb pan en kook 
het in tot 2/3. 
Doe in de thermomixer en draai er met het eigeel op 80 graden gedurnde 5 
minuten een saus van, voeg daarna zonder verhitten de gesmolten boter toe, 
haal uit de kom en spatel de kruiden erdoor, zet op een warme plek weg. 
Serveer de rack met de asperges de Spätzle met de saus. 
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Eclairs gevuld met lemoncurd verse aardbeien en een mousse van 
honing  
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
3,2 dl water 
6 gram suiker 
140 gram boter in klontjes 
6 gram zout 
30 gram melkpoeder 
180 gram bloem 
6 eieren 
 
Breng het water met de suiker, zout en boter aan de kook. 
Voeg de melkpoeder toe en breng weer aan de kook. 
Voeg nu de gezeefde bloem toe en spatel goed door, gaar dit deeg op een zacht 
vuur voor een kleine 5 minuten. 
Doe nu het deeg in een kom en roer er stuk voor stuk de eieren door. 
Vul de spuitzak met een kartelmondje met het deeg en spuit een eclair van 13 x 
2,5 cm. 
Bak in een oven van 180 graden gaar begin te checken bij 25 minuten, soms kan 
hij ook wel 35 minuten nodig hebben. 
 
Lemoncurd; 
 
4 citroenen 
4 eieren 
230 gram boter 
400 gram suiker 
 
Was de citroenen,  rasp ze en pers ze daarna uit. 
Verwarm dit au-bain-marie met de boter en de suiker. 
Klop de eieren los in een kom en voeg toe. 
Roer nu continu door tot er een yoghurt dikke massa is ontstaan. 
Zet koud tot verder gebruik. 
 
Honingmousse; 
 
 
500 gram mascarpone 
250 ml slagroom 
honing naar smaak 
vanille suiker 
 
Roer de mascarpone los en voeg een flinke el vanillesuiker toe. 
Klop de slagroom lobbig en voeg de honing toe. 
Meng dit met de mascarpone en proef op smaak. 
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Snijd de eclairs voorzichtig met een kartelmes open, vul deze met de 
honingmousse. 
Beleg de mousse met schijfjes aardbei. 
Spuit hier weer een dun laagje mousse op. 
Besmeer de bovenkant met de lemoncurd en leg deze nu op de gevuld 
onderkant. 
Serveer direct uit! 
 
 
 
 


