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Amuse: LAUWWARME GANZENBORST MET WATERKERS EN BALSAMICO  

  Ingrediënten:  Bouillon: 
Was en reinig alle groeten en snijd in grove stukken. Behalve de ui. Snijd deze doormidden en 
rooster de ui gedurende circa 5 minuten in een hete droge koekenpan op hoog vuur. 
Giet 1 liter water in een kookpan en voeg alle groeten toe.  Breng aan de kook en voeg nu alle 
kruiden toe.  
Laat de bouillon op een laag vuur 20 minuten trekken en zeef daarna.  
 
Ganzenborst: 
Bak de stukken ganzenborst in weinig olie aan beide kanten op hoog vuur bruin; blus af met 
cognac. Zet ze voor het uitserveren tijdig in een oven van 180 C in een afgesloten schaal waarin 
de bouillon is bijgevoegd. Zorg er voor dat het vlees voor 1/3 deel onder de bouillon staat. 
Voor rosé mag de kern temperatuur niet boven de 63 C komen. 
De bouillon kan worden toegevoegd aan de saus van het hoofdgerecht. 
 
Garnituur: 
Week de rozijnen in water met wat cognac ( hier mee beginnen!) 
Snij de granaatappels met een scherp mesje net door de schil, breek hem door de helft, houd 
hem in de kom van je hand en klop met een houten lepel de zaadjes eruit, let op dat er geen 
harde stukken schil tussen zitten. 
Rooster de pijnboompitten. 
 

Waterkers. 
Was en droog de waterkers, meng de olie met de Balsamico azijn, de ahornsiroop en wat peper 
en zout. 
 

Serveer uit: 
Schik de waterkers op de borden en sprenkel er de helft van het olie/azijn mengsel over. Snij de 
lauwe ganzenborst in dunne plakken op de snijmachine en leg deze op de waterkers. 
Bestrooi het geheel met de stukjes granaatappel, pijnboompitten en rozijnen en sprenkel er de 
rest van het olie/azijn mengsel over, breng op smaak met peper en fleur de sel. 
Wijnadvies: Tramin 

1 St winterwortel  
1  sjalot  
1  witte ui  
¼  knolselderij  
½  prei  
  tijm, laurier, peterseliestelen  
  witte peperkorrels  
    
800 gram ganzenborst  
50 ml cognac  
1 liter Groentebouillon(zie bereiding)  
       
    
    
2 st granaatappels  
100  gr rozijnen  
50 gr pijnboompitten  
     
    
    
4 bos waterkers  
50 ml olijfolie  
10 ml Balsamico  
5 ml ahornsiroop  
  peper  
  fleur de sel  
    


