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AMUSE: LANGOUSTINE - LAMSOOR EN RAMMENAS 

   Ingrediënten   Bereiding langoustine en saus: 

• Maak de langoustine schoon, verwijder de koppen.. 

• Bewaar de 12 mooiste en kleinste koppen met hele scharen. Kook ze even en droog ze en 
gebruik deze voor de garnering. 

• Verwijder het darmkanaal uit de langoustine, maak zonodig schoon en zet afgedekt weg tot 
gebruik.  

• Voor de saus: de sjalot in mooie brunoise snijden en tezamen met de zeer fijn gesnipperde 
teen knoflook op zacht vuur laten aanzweten in de olijfolie; 

• Voeg nu de gehakte langoustineschalen, een paar van de in de lengte doorgesneden koppen 
en wat peper toe en bak mee tot deze gekleurd zijn; 

• Voeg nu de witte wijn toe en laat gedurende minimaal 15 minuten ½ uur met het deksel op 
de pan trekken; kook dan in tot de helft; 

• Voeg nu de room toe, meng goed en laat nog 15 minuten met het deksel op de pan trekken 
en iets inkoken; 

• Zeef de saus en zie verder voorbereiding voor het uitserveren; 
 
Bereiding rammenas: 

• Maak de rammenas schoon en snijd in de lengterichting in 12 mooie en (zeer) dunne slices 
(stand 8½ van de snijmachine; 

• Kruid de slices met de marinade van olijfolie - sap  en rasp van de limoen; begin met ½ 
limoen en vul dit zonodig aan; zie verder voorbereiding voor het uitserveren  

 
Bereiding raapjes: 

• Maak de raapjes (wit en geel) schoon en steek uit de gele en witte raapjes rondjes Ø 3 cm (1 
p.p. geel en wit), met een hoogte van ca. 2 cm en gaar deze in boter met limoen op een zacht 
vuur; zie verder voorbereiding voor het uitserveren . 

 
 
 

  Langoustine en saus  
24 st langoustine  
  Saus  
1 st sjalot (klein)  
1 tn knoflook   
30 ml olijfolie   
200 ml witte wijn  
  schalen van de langoustines  
  peper  
200 ml room   
    
    
    
    
    
  Rammenas  
1  rammenas   

  olijfolie extra vergine   

1  limoen rasp en sap  

    

    

  Raapjes  

4 st kleine gele raapjes  

4 st kleine witte raapjes  

  boter  

  limoen  
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Basilicumolie: 

• Doe de olijfolie extra vergine met de gescheurde blaadjes basilicum en gehalveerde stelen in 
een pannetje en laat gedurende 5-7 minuten trekken (niet koken!!!); laat vervolgens volledig 
afkoelen; 

 
 
Voorbereiding voor het uitserveren: 
Langoustines: Verhit een koekenpan en voeg wat olijfolie en de zestes van limoen toe; kruid de 
langoustines met wat zeezout en peper en bak zeer kort aan in de hete pan; 
Saus: verwarm de saus, maak eventueel af met wat peper en zout en fijn gehakte peterselie; bind 
zonodig met iets xantana. 
Rammenas: haal de gegaarde rammenas uit de marinade, dep eventueel iets af en maak er 
mooie “rolletjes/roosjes” van; 
Raapjes: warm deze nog even door op het vuur of in de oven; 
De basilicumolie staat klaar’; 
Was en droog de blaadjes lamsoor; en “bevochtig” zo gewenst met iets olijfolie extra vergine; 
 
Uitserveren: 
Leg de langoustine in het midden van een bord;  
Druppel het braadvocht over de langoustine; 
Drapeer erop en er rond de raapjes, de rammenas, en de lamsoor. 
Werk af met de overige kruiden (cress en mini rucola), de saus en druppel als laatste de 
basilicumolie op het bord. 
 
Wijnadvies: St. Veran 
 
 

  Basilicumolie   

100 ml olijfolie extra vergine   

10 g blaadjes basilicum  

2 St Stelen van basilicum  

    

    

  Voorbereiding uitserveren   

1 st limoen (zestes)  

12  langoustines  

  peper en zeezout   

  saus  

  zn peterselie   

  zn  xantana  

  zn peper en zout   

    

  lamsoorblaadjes  

    

    

    

    

  cress (blaadjes groen met   

  rode nerf)  

  mini rucola  

    

    

    

    

    

    

    

    

    


