
KOUDE ZEEUWSE OESTER MET LANGOUSTINETARTAAR EN 
LAUWWARME ZEEUWSE OESTER MET 

SINAASAPPELSCHIJFJES 
 
Ingrediënten 
24 st oesters      
24 st versgepelde langoustinestaarten              
1 st grapefruit                                
1    st      sinaasappel 
20 ml passievruchtencoulis 
20 ml gembersiroop 
30 ml chardonnay azijn 
  extra virgine olijfolie: ongeveer 75  - 100 ml 
½  bos basilicum 
150 ml zonnebloemolie  
½  st limoen (sap van) 
  grof zeezout 
150 gram crème fraîche d’Isingy 
  kaviaar 
  basilicum cress 
  
Sinaasappel & grapefruit: Start met de partjes 
sinaasappel en grapefruit. Ontdoe de sinaasappel en 
grapefruit van hun schil en snij de partjes uit het 
vruchtvlees (peler a vif).  Leg de partjes op een schaal met 
plasticfolie en vries ze 2 uur in.  
 
Oesters: Open de oesters en vang het vocht op in een 
pannetje. Zeef vervolgens het vocht en zet klaar voor de 
vinaigrette.  
Ontdoe de oesters van eventueel gruis en zet ze afgedekt 
koel weg.  
Kook 24 oesterschelpen uit nadat ze zijn schoongemaakt.  
 
Vinaigrette: Meng passievruchtencoulis, gembersiroop, 
chardonnay (of witte wijn azijn) met een gedeelte van het 
mosselvocht. Voeg vervolgens (een gedeelte van) de 

olijfolie toe en meng met de bamix. Proef. Voeg olijfolie en 
eventueel nog wat mosselvocht toe tot een mooie 
vinaigrette is verkregen. Voeg eventueel wat zout en/of 
peper toe.  
Basilicumolie: Blancheer de basilicum kort, maak het in 
de blender fijn en voeg vervolgens zonnebloemolie toe tot 
sausdikte; breng op smaak met peper en zout en zet weg. 
Langoustines: Maak de langoustines schoon. Hak de 
langoustinestaartjes met een scherp mes tot tartaar.  
Doe de tartaar in 12 kleine, ronde uitsteekvormen. 
Voor het opdienen: 
· Haal de bevroren partjes sinaasappel en grapefruit uit 

de vriezer, doe ze in de keukenmachine en hak in korte 
tijd fijn.  

· Verwarm de vinaigrette voorzichtig onder voortdurend 
roeren. Iets meer dan handwarm. Voeg vlak voor het 
uitserveren de fijngemaakte sinaasappel en grapefruit 
toe.  

· Vermeng de langoustinetartaar met de basilicumolie, 
een beetje limoensap en kruid met peper en zout.  

· Haal de oesters uit de koelkast. Zet basilicumcress en 
kaviaar klaar. 

· Zet de crème fraîche d’Isingy klaar op smaak gemaakt 
met pezo. 

 
Opdienen: 
Leg op elk bord of een langwerpig bord wat grof zeezout en 
plaats er een koude en een warme oesterschelp op.  
Leg in de koude schelp een rondje langoustinetartaar en 
daarop de koude oester.  
Leg een mooie quenelle crème fraîche naast de oester.  
Werk af met kaviaar en basilicumcress. 
Schenk in de warme oesterschelp de lauwwarme 
vinaigrette en leg hierin de tweede oester. Schenk aan tafel 
nog wat vinaigrette in de schelp.  
 
Wijnadvies: Hlun of Tiefenbruner 


