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Amuse van kalfstartaar, haringkuit en zure haring  
 
Ingredienten voor 16 personen 
250 gram kalfsmuis                                                                                                                                                               
5 gram crème fraiche                                                                                                                                                                   
5 gram mosterdzaad                                                                                                                                             
snufje zout 
1 Zure haring 
1 Augurk 
50 gram haringkuit 
1zure haring                                                                                                                                                                                 
50 gr. Yoghurt                                                                                                                                                                              
50 gr. Eiwit                                                                                                                                                                           
2 dl. Zonnebloemolie                                                                                                                                                  
beetje citroenschil rasp                                                                                                                                        
snufje zout 
 
 
Snijd het vlees fijn tot tartaar, meng de ingrediënten en maak er halve bolletjes  
Snijd een zure haring in kleine plakjes van. Snijd een augurk tot kleine blokjes 
Meng de yoghurt en eiwit in de machine en blender hier de zure haring door, doe het 
mengsel door een zeef en voeg dan druppelsgewijs de olie toe tot een mooie crème 
ontstaat, breng op smaak met citroenrasp en zout. 

 
Leg op het halve bolletje van kalf een bolletje haringkuit, dan een stip zure 
haringcrème, leg er een plakje zure haring op en een blokje zure bom. 
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Amuse- gratin van oester met een luchtige champagne-sabayon    
Ingrediënten voor 16 personen 
1 venkelknolletje                                                                                                                                                                      
4 lente uitjes                                                                                                                                                                    
1 kleine tomaat                                                                                                                                                          
25 gr. boter                                                                                                                                                                    
2 dl. visfond                                                                                                                                                                     
2 dl. slagroom                                                                                                                                                      
snufje zout  en witte peper                                                                                                                                                
1 dl. Champagne                                                                                                                                                        
16 oesters                                                                                                                                                                               
4 eidooiers  
Bereidingswijze 

 
Snijd de venkel, de lente-uitjes en de tomaat in zeer kleine stukjes.                                                                                        
Verhit de boter en bak hierin de venkel 3 min. op een laag vuur.                                                                                              
Voeg de lente-uitjes toe en bak ze 2 min. mee.                                                                                                                     
Voeg de tomaat toe en bak deze ook 2 min. mee.                                                                                                                     
Voeg de visfond alsmede het gezeefde vocht van de oesters toe en breng het geheel 
aan de kook. Kook tot er nog ca. 1 dl. vocht over is.                                                                                                                                   
Voeg de slagroom toe en kook het mengsel tot er een iets gebonden saus overblijft 
(ca. 2 dl.). Voeg zout en peper naar smaak toe.                                                                                                                                                    
Doe de eierdooiers met 1 dl. champagne in een ruime schaal.                                                                                            
Plaats de schaal boven een pan met kokend water en klop het mengsel tot het goed 
gemengd en zeer luchtig is. Breng de roomsaus aan de kook.. Schenk de hete saus 
vlak voor het serveren over de oesters, dan de sabayon erop en even afbranden met 
de gasbrander  

. 
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Salade met aspergetips, gegrilde witvis, kroketje van witvis, gekonfijte kumquat en 
citroenmayonaise  

 
 
Groene asperge tips 
16 witvis filets  
Peper en zout  
Olie  
De vis portioneren, het afval gebruiken we voor de kroketjes.  
De vis op smaak brengen en op de mooie zijde grillen. Op een bakplaat leggen om 
deze later te verwerken.  
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Kroketje van witvis 
200 gr afsnijdsels van tarbot  
1 teen knoflook, zeer fijn gesneden  
½ ui, zeer fijn gesneden  
Stukje Spaanse peper, zeer fijn gesneden  
2 takken peterselie, fijn gesneden(ook de stelen voor de bite)  
50 gr boter  
60 gr bloem  
4 dl visbouillon  
Peper en zout  
Paneermeel en ei om te paneren  
De vis snijden en samen met de knoflook, ui en de peper kort aanzweten, dan de 
bouillon toevoegen. Ongeveer 30 min laten trekken.  
Geheel zeven. Boter smelten, dan de bloem toevoegen om een binding te krijgen. 
Dan kort doorverwarmen onder voortdurend roeren. vervolgens 3 dl vocht in 2 x 
toevoegen en doorverwarmen. Op smaak brengen en op het laatst de peterselie er 
door.  
Af laten koelen , dan kroketjes vormen en paneren. Goud bruin bakken in de frituur.  
 
Gekonfijte kumquat  
1 doosje kumquats  
100 gr suiker  
De kumquats in kwarten snijden, de suiker karamelliseren en daar de kumquats in 
garen tot deze weet begint te karamelliseren, af laten koelen en bij het voorgerecht 
serveren.  
 
Citroen Mayonaise  
2 eidooiers  
1 theelepel mosterd  
1 theelepel Worcester  
Peper en zout  
4 dl zonnebloemolie  
Sap van een 1/2 citroen  
Alle ingrediënten mengen in een ronde bak BEHALVE OLIE en het citroensap.  
De olie gaan we druppelsgewijs toevoegen onder voortdurend roeren met een garde 
tot dat alle olie door de mayonaise is geroerd. Geheel op smaak brengen. Belangrijk 
om de mayonaise goed op smaak te brengen, deze mag ook best een zuurtje hebben! 
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Kwartel met risotto van paddenstoelen 

 
Ingrediënten voor 16 personen 
8 Kwartels  

240 g rijst (bv. lange korrelrijst met wilde rijst) 

250 g paddenstoelen 

60 g sjalot in fijne ringen gesneden 

goede boter 

scheut room 

pijpajuin of bieslook, fijngesneden 

schorseneren  

peterselie gehakt 

tijm 

laurier 

peper en zout 

 
 

Recept 
Kook de rijst gaar in lichtgezouten water en spoel koud. Fileer de kwartels, Kruid de 
kwartels met peper, zout en tijm. Laat ze lichtjes kleuren in boter en voeg het 
laurierblaadje toe. Schuif ze in een oven van 120°C vlak voor het meegeven. 
Maak  de pootjes los en gaar deze in het ganzenvet. 
Deglaceer de pan met wat water. Laat wat goede boter smelten in een pan en stoof 
hierin de sjalotringen. Voeg de champignons toe en laat even meebakken. Doe er ook 
de rijst bij, kruid met peper en zout en laat het geheel nog even stoven. Voeg een 
klontje boter toe en laat wegsmelten. Giet er tot slot een goede scheut room bij en 
roer om. Werk af met pijpajuin. 
Dep de schorseneren droog, kruid met peper en zout, bak in boter en werk af met 
peterselie. Fileer de kwartels en snijd de filets in schijfjes. 
Dresseer de borden met de risotto, de schorseneren en de filets.  
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Filet van hert met gerst en gegrilde schorseneren 

 
 

 
Ingrediënten 
500 g  filet van hert  

200 g gedroogde spelt 

150 g gekookte kastanjes 

20 g polenta 

50 g paneermeel 

20 g gemalen parmezaanse kaas 

¼ butternut pompoen 

4 stuks blauwe pruimen 

4 stuks schorseneren 

2 citroenen 

1 sjalot 

13 takjes tijm 

5 takjes platte peterselie 

0,6 l kippenbouillon 

0,5 g rode chili peper ontdaan van zaadlijst 

2 dl witte wijnazijn 

3 dl water 

beetje vanille pasta  

30 g suiker 

0,5 l melk 

peper en zout 
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Recept 
Week je gerst 4u op voorhand in water. Breng dan de geweekte gerst in 
kippenbouillon aan de kook met tijm (5 takjes) en chili. Spoel de gerst en werk het op 
met olijfolie, gesneden draadwier en kruid af met peper en zout. 
 
Voor de pruimendip: halveer de pruimen en verwijder de pit. Gaar ze daarna in de 
oven op 130 °C. Mix de gegaarde pruimen tot een dip en zeef tenslotte. 
 
Gebruik eerst de helft van de pompoen. Snijd hem brunoise, in dunne plakjes en 
steek er rondjes uit. Breng dan het water, de witte wijnazijn, suiker en vanillestok 
aan de kook en giet dit al kokend op de rondjes en brunoise. Sluit meteen af met een 
deksel en laat afkoelen. 
 
Voor de crème van pompoen, stoof je de rest van de pompoen aan met een sjalotje 
en tijm (3 takjes). Voeg daarna de kippenbouillon toe en laat koken. Mix het geheel 
en kruid lekker af. 
 
De bereiding van de schorseneren start je door ze te schillen en te bewaren in 
citroensap. Laat ze garen in kokende melk. Wentel ze nadien in olijfolie en bak ze op 
de grill. Kruid af met peper en zout. Bereid de kastanjekorst voor door geschilde 
kastanjes samen met het paneermeel, de polenta, de parmezaan, de peterselie en de 
tijm (5 takjes) in de blender te mixen tot een vast geheel. 
 
Tot slot begin je aan de bereiding van het rundvlees. Je snijdt het malse vlees in 
stukjes en kruid het met peper en zout. Rol het daarna in de pruimendip en daarna in 
de kastanjedip. Bak kort aan tot je rondom een knapperige kastanjekorst krijgt. Werk 
af met zout. 
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Parfait van kaneel met chocolade, pecannoten en crème anglaise  
 

Ingrediënten voor 16 personen; 
 

4 eieren 
4 eidooiers 
600 ml slagroom 
200 gram suiker 
2 el kaneelpoeder 
300 gram pecannoten 
poedersuiker 
Chocolade 

 
 

Bereidingswijze; 
 

Klop de eieren met de eigeel en de helft van de suiker au-bain-marie op tot het 
dikker wordt en klop daarna koud in de Kitchenaid. 
Klop de slagroom stijf met de overige suiker en meng daar de kaneel door. 
Meng het eimengsel erdoor en stort in een driehoek vorm met daarin passend 
slagersfolie. 
Bruneer de pecannoten kort in een droge pan of even met iets poedersuiker en zet 
apart voor later. 

 
Creme anglaise; 

 
Verhit in de thermoblender 750 ml melk met het merg van 1 vanillestokje, 150 gram 
suiker een el vanille suiker en 200 gram eigeel. 
Stel de blender in op 80 graden en laat draaien. 
Koel snel terug en doe in een spuitflesje. 

 
Opmaak; 

 
Haal de parfait uit de vorm en spuit er gesmolten chocolade overheen uit een 
cornetje en snijd in plakken. 
Serveer op bord, daaromheen druppels van de creme anglaise , strooi er de 
pecannoten omheen 


