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AMUSE:  COQUILLE ST.JACQUES - WESTMALLE - TOMAAT 

   Ingrediënten   Bereiding Coquille St.Jacques: 
 Reinig zo nodig de Coquille St. Jacques en bak ze zeer kort aan in een klaarstaande hete grillpan 

nadat ze voorzien zijn van wat peper en zout; zie verder voorbereiding voor het uitserveren. 
 
Bereiding compote: 

 Snijd het vel van de tomaten aan de bovenzijde kruislings in 
 Ontvel de tomaten door ze te laten schrikken in kokend water en ze direct terug te koelen in 

ijswater; 
 Ontdoe de tomaten van hun vel, verwijder zaad en zaadlijsten en snijd vervolgens in blokjes van 

gelijke grootte; 

 Snipper de sjalotten en stoof ze aan zonder te kleuren (sueren) in wat olijfolie met de zeer fijn 
gesneden knoflook en gember; 

 Voeg de tomaten toe en laat meestoven; 

 Plet het citroengras (pletten geeft meer smaak overdracht) en voeg vervolgens de suiker en de 
azijn toe aan het mengsel; 

 Laat op een zeer zacht vuurtje pruttelen tot een compote is ontstaan en kruid zo nodig af; 
 Verwijder nu het citroengras en mix de massa met de Bamix. Zet afgedekt weg tot gebruik.  
Bereiding gel van limoen: 

 Trek eerst van alle limoenen zestes voor sabayon en hoofdgerecht; pers de limoenen uit en vul 
dit limoensap aan met lemon juice tot 150 ml.           

 Los de suiker op in het limoensap van de geperste 4 limoenen aangevuld met lemon juice; 
 Voeg de agar-agar toe en mix deze door de massa; 
 Breng het mengsel opnieuw aan de kook en roer goed door;  laat afgedekt afkoelen; 

 Roer - na afkoelen - het mengsel goed los en doe dit in een spuitzak(je). 
Bereiding Sabayon: 

 Klaar circa 50-60 gram boter en weeg hiervan 38 gram af. 

 Klop de Westmalle triple tezamen met dooiers los; 

 Klop de massa nu - Au-bain-marie - luchtig op het vuur tot er binding ontstaat; 

 Kruid naar smaak af met wat en zout en snufje cayennepeper en de zestes van de limoen.  

  Coquille St.Jacques  
12 st coquille St.Jacques (1 p.p.)  
    
  Compote   
  tomaat & citroengras  
6  pruimtomaten  
1 ½  sjalot  
  olijfolie   
3 stengels citroengras (sereh)  
1 nootje gember  
1 ½ tn knoflook   
1 ½  el suiker  
1 ½  el rode wijnazijn  
    
    
    

  Gel van limoen  

40 g suiker  

4 st  limoen sap ervan (zestes zie   

  hieronder sabayon)  

  lemon juice   

3 g agar-agar   

  Sabayon Westmalle triple  

38  g geklaarde boter  

75 Ml  Westmalle triple  

2  eidooiers  

  cayenne peper en zout  

± 1 el zestes van limoen  

  rest zestes gaat naar   

  hoofdgerecht  
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Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Verwarm een oven voor op 200 °C en gaar de Coquille St. Jacques 3 minuten; 

 Snipper de peterselie zeer fijn; zie verder uitserveren. 
 
Uitserveren: 

 Maak in het midden van een bord een spiegel van de compote van tomaat en citroengras; 

 Zet hierop in het centrum de gegaarde Coquille St. Jacques met de grilzijde omhoog; 

 Breng de sabayon in een cirkel op het bord rond de spiegel van de tomaat; 

 Spuit 3 – 5 druppels limoengel rond de Coquille St. Jacques; 

 Strooi de fijngehakte peterselie fijntjes over de sabayon en 

 Werk af met enkele blaadjes mini veldsla. 
 
Wijnadvies: Vernaccia di San Giminiano  
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