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AMUSE: ASPERGES – ZURING - KWARTELEI 

   Ingrediënten   Bereiding asperges: 

 Schil de witte asperges, snij de onderkant er af  en kook  de asperges in water met wat zout 
beetgaar. De rest van de witte asperges komt van het Hoofdgerecht!! 

 Als ze beetgaar zijn uit de pan nemen en direct terug koelen in ijswater. 

 Snij de onderkant van de groene asperges en haal de schubben eraf. 

 Kook ook hier asperges beetgaar, en koel terug in ijswater 

 Trek linten van de rauwe witte (ook van Hoofdgerecht) en groene asperges met een dunschiller. 

 Maak de rauwe linten aan met olijfolie, citroensap, peper en zout. 
o *) Je kan ook van elke asperge na het schillen enkele “linten” snijden. De linten mogen 

maximaal 1 cm breed zijn en 8-10 linten per amuse is voldoende. 
Bereiding vinaigrette: 

 Kook de eieren ± 6 minuten; ze dienen hardgekookt te zijn; 
o Trek van een stukje ui, venkel, wortel, laurierblad, wat peterselie en 150 ml water een 

beetje groentebouillon. Je vind deze ingrediënten bij de andere gerechten/kokers;   

 Mix alle ingrediënten in een blender tot een mooie saus. Blender door de massa enkele malen 
door elke keer de massa van de kanten van de blenderbeker te schrapen. 

o Start met een gedeelte van de olie en vul zo nodig aan.  

 Doe het geheel in een plastic spuitbus met ruime opening en zet koel weg tot gebruik.  

 Kook de kwarteleitjes 3 minuten vlak voor het uitserveren. 
Uitserveren: 

 Snij de asperges in stukjes van verschillende lengte/hoogtes; houdt de koppen het langst. 

 Schik de asperges (stukjes en koppen) decoratief in een steker op het bord. 

 Controleer eerst welke steker te gebruiken. De stekers moeten nl. echt vol zijn na het plaatsen 
van alle asperges.  

 Garneer het gerecht met enkele rucolablaadjes, de asperge linten en een open gesneden 
kwarteleitje. 

 Spuit de vinaigrette om de ring; 

 Serveer uit en verwijder de steker aan tafel. 
 
Wijnadvies: Sancerre of * Picpoul de Pinet Beranger 

  Asperges:  
12 st witte asperges  
24 st groene asperges  
  olijfolie  
  citroensap  
  peper en zout   
    
  Vinaigrette  
2  eieren  
75 g zuringblad  
38 ml groentebouillon   
75 ml olijfolie extra vergine   
  citroensap  
  zout  
    
    

    

12  kwarteleitjes  

    

    

    

    

    

  handvol rucola  

    

    

    

    

    


