
ZONNEVIS MET MOUSSELINE VAN AMONTILLADO EN TAMARINDE 

zonnevis    groentecrème 
6 st zonnevis  1 st venkel 

garnering    ½  stengel bleekselderie 

½ st komkommer  ½  st ui 

2 st. bleekselderij  1 takje tijm 

½  st stevig bruin brood 1 dl kippenbouillon 

    niet!! gesneden  1 dl melk 

mousseline    1 dl room 

3 st eidooiers     

150 gr boter (klontjes)  saus 

2 tl tamarindepasta  ½  st grote ui 

3 dl amantillado-sherry 100 gr champignons 

     30 gram boter 

ricotta     1 dl Noilly Prat 

1 el gehakte koriander 2 dl wit bier 

½  teen knoflook  50 ml room 

1 thl limoensap + schil 5 dl kippenbouillon 

100 gr ricotta 

  wasabipasta 

20  ml olijfolie  

  

Zonnevis: Fileer de vis. Zet koel weg. (indien diepgevroren: direct laten 

ontdooien). 

 

Garnering saus: Versnijd 2/3 deel van de halve komkommer in drie 

verschillende zeer kleine vormen van ongeveer gelijke grootte: brunoise, 

schuine dropjes, halfronde bolletjes. Maak een dressing van peper, zout, 

witte wijnazijn en goede olijfolie. Zet komkommer en dressing tot gebruik 

afgedekt weg.  

Houdt de resten van de komkommer + het overgebleven 1/3 deel apart 

voor de ricotta (zie verder ricottabereiding).  

Snijd zeer dunne sneden van het bruin brood.  Snijd in rechthoekige vorm 

van ongeveer 2x5 cm. Smelt wat boter en bestrijk de broodplakjes 

hiermee aan beide zijden. Bak ze licht ruin en knapperig in een koekenpan 

en zorg dat ze ‘plat’ blijven en niet breken.  

Snijd de bleekselderij in zeer dunne sliertjes en leg ze onmiddellijk in 

ijswater om ze te laten krullen. Dit moet echt flinterdun zijn! 

 

Mousseline: kook de amontillado-sherry in tot een derde.  

Klop de eidooiers los met een klein scheutje azijn en een scheutje water.  

Bind deze daarna au bain marie luchtig op en monteer met de in klontjes 

gesneden boter, die je in gedeelten toevoegt onder voortdurend roeren.  

Voeg tot slot de tamarindepasta (proef!) en de ingekookte sherry toe (in 

gedeelten). Kruid eventueel met zout en een snuifje cayennepeper. 

 

Ricotta: pureer de resten van de komkommer met het sap en de geraspte 

schil van een deel van de limoen.  

Meng er de ricotta door met 20 ml. goede olijfolie en een heel klein 

beetje wasabipasta. Breng op smaak met peper en zout. Zet afgedekt 

weg. Breng voor het uitserveren op smaak met de gesneden koriander. 

 

Groentecrème: snij alle groente in gelijke delen(niet te grof), stoof ze 

vervolgens licht in wat olijfolie, voeg blaadjes tijm toe en de bouillon, 

room en melk. Laat het geheel zachtjes garen. Giet af en vang het 

kookvocht op.  

Mix de gare groenten met eventueel een deel van het kookvocht tot een 

gladde crème. Breng op smaak met pezo. Doe in een spuitzak.  

 

Saus: stoof de fijngesneden ui en de fijngesneden champignons in 30 

gram boter. Doe er de Noilly Prat bij en het witbier (het bier klop je eerst 

goed door om zo de bitterheid (koolzuur) te verwijderen). Laat even 

doorkoken om de alcohol te laten verdampen en voeg er dan de room 

aan toe. Breng opnieuw aan de kook en doe er de bouillon bij.  



Laat zachtjes inkoken tot ongeveer de helft. Pureer de saus en zet 

opnieuw op een waakvlam en laat inkoken tot mooie sausdikte. Smaak af 

met eventueel peper, zout. Meng er eventueel enkele klontjes boter door. 

 

Voorbereiding voor het uitserveren: 

Visfilets betrooien met peper en wat zout en bakken in een beetje boter 

tot de juiste garing. Zet weg in de warmhoudkast. 

Komkommer brunoise: mengen met de vinaigrette en vlak voor het 

opdienen laten uitlekken en eventueel wat drogen. 

Zet klaar: ricotta / saus / broodkrokantjes / selderie (uitgelekt en 

gedroogd) 

 

Uitserveren: 

Leg per bord (vierkant), twee visfilets schuin op het bord (uit elkaar). Leg 

wat ricotta op een van de visfilets.  

Nappeer de mousseline tussen de twee stukjes vis.  

Trek een (halve) cirkel van de saus om de vis.  

Drapeer hierop de brunoise van komkommer. 

Leg twee broodkrokantjes tegen (een van) de stukjes vis.  

Garneer verder af toefjes van de groentecrème en de selderieversiering 

(op een van de visfilets). 

 

Wijnadvies: Pouilly Fumé


