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Romig witlofsoepje met ham reepjes 
 
Ingrediënten voor 16 personen 
 
2 uien/sjalotten 
2 tenen knoflook 
2 takjes rozemarijn 
4 stronkjes witlof  
500 ml bouillon 
250 ml room 
200 gram gekookte Ham 
150 gram brie 
 
Bereidingswijze; 
 
Snipper de uitjes en de knoflook fijn en zet aan in de pan met olijfolie. 
Hak de rozemarijn en bak deze mee. 
Snijd de witlof fijn maar houd wat blaadjes apart om te garneren straks. 
Fruit de witlof ook even mee en voeg dan de bouillon en room toe. 
Voeg de brie toe en laat geheel smelten. 
Kook dit 10 minuten en pureer met de staafmixer en proef op smaak. 
Snijd de ham in reepjes en serveer in de soep. 
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Rosbief van hertenbout, salade van paddenstoelen en knolselderij, 
mayonaise van gerookt paprikapoeder zoetzuur van gele biet 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
1,2 kg hertenbout  
Flinke tak rozemarijn 
Melange van champignons en paddenstoelen 
½ knolselderij met groen 
4 gele bieten 
Suiker en azijn 
Frisee sla 
 
Bereidingswijze; 
 
Maak de bout schoon en indien nodig bindt deze op met touw, zet aan in een pan 
met flink boter. 
Hak intussen de rozemarijn fijn en rol de  rosbief hierdoor, gaar in de oven op 80 
graden tot een kern van ongeveer 40 graden. Leg de rosbief in de koeling en 
snijd deze straks op de snijmachine. 
Haal het groen van de knolselderij af en was goed, hak fijn en zet apart. 
Schil de knol en snijd op de snijmachine in dunne plakken. 
Snijd daarna met de hand tot dunnen reepjes ( lucifers) 
Blancheer in water met zout en spoel koud. 
Maak de paddenstoelen schoon, snijd grof en zet aan in een pan met boter. 
Breng goed op smaak met peper en zout, meng met het groen van de selderij en 
de reepjes en zet koud.  
Schil de bieten en snijd zeer dun op de snijmachine, meng wat azijn met suiker 
en leg hier de bietjes in, voeg evt iets water toe om te verdunnen. 
Voor de mayonaise; 
 
2 eigelen 
flinke scheut witte wijnazijn 
zout peper en een el gerookt paprikapoeder 
2 el fijne mosterd 
scheutje gembersiroop en Worchester saus 
300 ml zonnebloemolie 
 
Begin met de azijn, dan de zout peper en een el gerookt paprikapoeder. 
Daarna de eigelen de mosterd de gembersiroop en de Worchester saus. 
Roer dit goed door en voeg druppelsgewijs de olie toe tot een mooie stevige 
mayonaise is gemaakt, doe in een spuitzak en serveer om de salade heen. 
 
Opmaak; 
 
Leg wat frisee sla in het midden van het bord, daarover wat paddenstoelen 
melange, daar langs de gesneden rosbief, dan wat roosjes van de gele biet en 
dan wat druppels van de mayonaise eromheen. 
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Scholfilet uit de oven met panade van ansjovis, knoflook en 
peterselie, brunoise van licht gezoete bleekselderij en een 
Choronsaus 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
16 scholfilets of 4 hele schollen 
½ Wit brood 
1 blikje ansjovis 
4 tenen knoflook 
½ bosje peterselie 
1 Bleekselderij 
suiker 
 
Bereidingswijze; 
 
Snijd de korsten van het brood en doe in de oven, 10 minuten op 180 graden, 
het hoeft niet helemaal droog te zijn! 
Maak de knoflook schoon en was de peterselie en droog deze ook goed. 
Maal dit fijn in de keuken machine samen met het brood. 
Breng op smaak met peper en zout. 
Vouw het dunne lapje van de filet onder de dikke en zout de vis, druk de panade 
hierop en gaar a la minute in de oven op 160 graden. 
Haal de stengels van de bleekselderij af en was goed, haal de draden van de 
stengels af en snijd in de lengte 2 keer door, snijd er daarna fijne blokjes van. 
Zet de blokjes zachtjes aan in de pan met wat olijfolie, voeg wat suiker en zout 
toe en een klein scheutje gember edik. 
Serveer de vis hierop. 
 
Voor de Choronsaus; 
 
400 ml witte wijn 
50 ml wijnazijn 
zout peper en laurier 
3 el tomatenpuree 
8 eigelen 
250 ml gesmolten boter 
kervel en dragon 
 
Kook de wijn met de azijn de peper en zout en laurier in tot 1/3. 
Klop hier au bain-marie de eieren door en gaar dit al kloppend, let op dat het 
niet te gaar wordt! 
Haal van het vuur/water af en klop de tomatenpuree erdoor. 
Hak de kruiden en meng dit ook met de saus, garneer om de vis heen  
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Wilde eend, gebraden borst en gestoofd pootje, zuurkool gestoofd 
met spek en kummel, een zalfje van pastinaak en een eigen jus. 
 
Ingrediënten voor 16 personen; 
 
1 eend voor 3 personen 
2,5 kg verse zuurkool 
250 gram rookspek 
3 el kummel grof  
Thijm en laurier 
500 ml kippenfond 
1 liter basis fond 
WUPS 
2 kg pastinaken 
250 ml room 
 
Bereidingswijze; 
 
Snijd de pootjes van de eenden af en zet direct op met de basis fond, deze 
hebben ongeveer 2 uurtjes nodig. 
Braad de eenden aan in de pan en laat even rusten, snijd de borsten eraf en leg 
deze apart. Gaar deze a la minute in een oven op 80 graden. Hak de karkassen 
en zet op met water, rode wijn en de WUPS. 
Snijd voor de zuurkool de spek fijn en zet aan in de boter, voeg de kummel toe 
en laat smoren, doe de zuurkool erbij en de kippenfond, laat zachtjes gaar 
smoren. 
Schil de pastinaken en kook in water met zout gaar. 
Draai door in de thermoblender met room en breng op smaak. 
Pluk het vlees van de pootjes en leg op het bord, de zuurkool in het midden, de 
pastinaak crème eronder en de getrancheerde filet erop, de jus eromheen.  
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Mango parfait met sinaasappel-anijsgelei  
 
Mangoparfait: 
4 grote rijpe stevige mango’s 
750 mango puree 
8 grote eidooiers 
200 gr fijne tafelsuiker 
5 dl room 
 
Sinaasappel - anijsgelei  
7,5 dl  sinaasappelsap 
2 steranijs 
6 blaadjes gelatine 
 
mangosorbet       
1000 gr mango puree     
50 g vloeibare glucose  
150 ml lichte suikersiroop  
sap van 1 limoen 
 
sinaasappelpoeder   
4 grote sinaasappels 
 
Mangoparfait: 
 
Zet 16 ronde uitsteekvormpjes van 7-8 cm op een blad en bekleed ze met folie.  
 
Schil de mango's en snijd het vruchtvlees in dunne, brede plakken van de grote 
pit. Steek met een uitsteekvorm van 8-9 cm 16 rondjes uit en paar grote plakken 
mango. Leg de rondjes op een bord, dek ze af met plasticfolie en zet ze tot 
gebruik in de koelkast. 
 
Hak de rest van de mango en de afsnijdsels grof en pureer ze in de blender. 
Druk de puree door een  zeef en gooi de vezelige pulp weg.  
 
Doe de eidooiers en de suiker in een grote hittebestendige kom en klop alles 
losjes door elkaar. Zet de kom op een pan zacht kokend water.  
Klop het mengsel tot het volume is verdrievoudigd en dik en bleek wordt. 
 
Klop de room in een andere kom tot zachte pieken.  
 
Spatel de mangopuree voorzichtig door het suiker-eimengsel en spatel de 
opklopte room erdoor. Verdeel het mengsel over de. Dek ze af met een groot vel 
plasticfolie en laat ze in de vriezer helemaal bevriezen. 
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Sinaasappel - anijsgelei   
7,5 dl vers sinaasappelsap, gezeefd  
2 steranijs 
2 schepjes suiker 
6 blaadjes gelatine 
 
Verwarm het sinaasappelsap met de steranijs in een pan tot het zachtjes kookt. 
Week de gelatine enkele minuten in koud water. Laat de gelatine uitlekken en 
knijp zoveel mogelijk water eruit. Neem het sap van het vuur en roer de gelatine 
erdoor. Roer tot de gelatine is opgelost en zeef het mengsel door een fijne zeef 
boven een stevige plastic koelkastdoos. Laat de gelatine afkoelen en zet hem in 
de koelkast tot de gelei is opgestijfd. 
 
mangosorbet  
mango puree 1000 gr 
50 g vloeibare glucose  
150 ml lichte suikersiroop  
sap van 1 limoen 
 
Schil de mango's, snijd het vruchtvlees van de pit en hak het grof. Pureer het in 
de blender of keukenmachine en zeef het door een fijne zeef boven een grote 
kom. Gooi de vezelige pulp weg.  
 
Breng de 75 ml suikersiroop en de 25 gr glucose in een pan zachtjes aan de kook 
en roer tot alles goed is vermengd. Laat de siroop afkoelen en meng het 
limoensap en de mangopuree erdoor. Verwerk het mengsel in de ijsmachine tot 
het bijna stevig is. Doe het in een ondiepe diep- vriesdoos en laat het helemaal 
bevriezen. 
 
Suikersiroop 
100 gr fijne tafelsuiker 
100 dl water 
kneepje citroensap 
 
doe de suiker en het water in de pan en verwarm op laag vuur tot suiker is 
opgelost. 
Laat het enkele minuten koken om in te dikken. Laat de siroop afkoelen en zet 
het in de koelkast. 
 
sinaasappelpoeder   
4 grote sinaasappels 
 
Schil met een dunschiller de schil van de sinaasappels en verwijder alle schil met 
een scherp mesje. Blancheer de schillen enkele seconden in een pan kokend 
water en dompel ze direct in ijswater. Herhaal dit twee- of driemaal: zo wordt de 
schil minder bitter. Laat de schillen uitlekken en dep ze droog met keukenpapier. 
Verwarm de oven voor op de laagste stand, op ongeveer 100 C.  

Spreid de schillen uit op een bakplaat en laat ze in 30-40 minuten in de oven 
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drogen, tot ze knapperig en broos zijn. U moet de schillen met de hand tot 
stukjes kunnen verkruimelen. Maal de schillen in de keukenmachine of 
specerijenmolen tot een poeder. Bewaar in een gesloten pot. 

 
Voor het serveren: haal de parfaits uit hun vormpjes.  
Leg een groot plakje mango op elk bord en zet de parfait erop. 
Leg een quenelle van mangosorbet erop en daarop een eetlepel sinaasappelglei. 
Strooi er wat sinaasappelpoeder over  
 
 
 


