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Voorgerecht: CILINDER VAN LENTEGROENTEN EN KWARTEL, ZEEKRAAL EN KWARTELEI  

 
  Cilinder  Bereiding van de kwartels en de cilinder met lentegroenten: 

 Ontbeen de kwartels en bereid pootjes en borstfilets apart; 
o Konfijt de pootjes zo lang mogelijk in ganzenvet; 
o Bak de borstjes gedurende 1 uur op 70 °C in de oven of zet aan in een koekenpan en gaar na 

in de oven;  

 Laat borstjes en pootjes afkoelen, maar niet te koud; borstjes in kleine stukjes snijden en pootjes 
ontbotten en ontvellen en eveneens in kleine stukjes snijden. Zet afgedekt weg tot gebruik.  

Bereiding gelei: 

 week de gelatine in ijskoud water gedurende minimaal ½ uur; 

 Breng de 400 ml van de bouillon aan de kook en los hierin de geweekte gelatine op; 

 Vermeng de rest van de bouillon met het warme bouillon, waarin de gelatine is opgelost; 

 Breng zo nodig hoog op smaak met peper en zout; 

 Laat de massa lobbig worden (bespoedigen door in een grote bak te laten afkoelen); 
Bereiding van de lentegroenten: 

 Was en reinig intussen de worteltjes en de peultjes. 

 Snijd de worteltjes in schuine dunne plakjes en de peultjes in “zoute dropjes”; 

 Blancheer de groenten afzonderlijk in gezouten water. Je kunt eerst de peultjes blancheren en het 
water gebruiken om daarna de worteltjes te blancheren. 

o Spoel beide groenten na blancheren met koud water en zet afgedekt weg tot gebruik.  
Bereiding van de cilinders: 

 Giet een laagje van de gelei in de cilinder en laat afkoelen / stollen, maar laat ook niet te hard 
worden, want dan krijg je losse laagjes; 

 Schik nu wat van de gemende groenten in de cilinder met daarop wat vlees; laat opnieuw licht 
opstijven; herhaal zn. en sluit of met een laagje gelei; 

Bereiding van de dressing: 

 Reinig de waterkers en kook de kers heel kort in kokend, gezouten water; 

 Laat meteen schikken in klaarstaand ijskoud water en mix in een blender samen met een gedeelte 
van de room; 

 Klop met een garde de room op tot yoghurtdikte (de room wordt nog steviger van structuur door 

4  kwartels  
125 gr jonge worteltjes (schoon)  
125 gr peultjes (schoon)  
1000 ml heldere kippenbouillon   
40 gr gelatine  
  boter voor het bakken  
  peper en zout   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  Dressing:  
1 bos waterkers  
±150 ml room  
15-30 ml witte balsamicoazijn   
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    toevoeging van de balsamicoazijn); voeg naar smaak balsamicoazijn toe en meng de waterkerspuree 
onder de room; voeg zo nodig peper en zout toe;   

 
Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Haal de cilinders vroegtijdig (minimaal ½ uur voor het uitserveren) uit de koeling; 

 Was de zeekraal, droog de zeekraal en zet afgedekt weg tot gebruik; 

 Bak de kwarteleitjes in een poffertjespan 
 
Uitserveren: 

 Plaats de cilinder (in het midden) van het bord; 

 Werk af met het gebakken kwartelei; 

 Strooi op het ei wat paprikapoeder; 

 Versier het bord met de zeekraal en 

 Spuit van de dressing “dopjes”op het bord of trek een streep; 

 Maak af met wat paprikapoeder op het bord. 
 
 
Wijnadvies: Pouilly Fumé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
12  kwarteleitjes  
    
100 gr zeekraal  
    
    
  paprikapoeder  
    
    
    
    


