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HOOFDGERECHT: BOUT EN BORST VAN EEND  – SAUS - VOORJAARSLEKKERNIJEN  

 
  Ingrediënten:  Bereiding eend: 

 Verwijder het vet en vel van de eendenborst filet, snijd dit in stukjes en bak uit tot kaantjes.  

 Bewaar het vrijkomende vet voor het bakken.  

 Ontbeen de eendenbouten, snijd het vlees in tot kleine stukjes van max. 4 mm en bak die licht 
aan in eendenvet.  

 Snipper sjalot en knoflook en smoor ze in een beetje eendenvet en boter. Voeg na 5 min de rode 
wijn toe en kook in tot circa 1/4 . Laat afkoelen. 

 Doe er het broodkruim, de gehakte salie, maïzena, het eiwit en het voorgebakken vlees van de 
boutjes bij en roer alles tot een homogene farce in een blender. Breng de farce op smaak met 
peper en zout. 

 Snijd de eendenborsten overlangs doormidden en vul ze met de farce.  

 Leg de twee helften weer op elkaar en verpak ze met het varkensnet. 
 
Bereiding saus: 

 Bak de botjes van de eendenbouten met de mirepoix bruin in het eendenvet en voeg de 
wijnazijn, rode wijn, gevogeltefond en de tijm toe. Laat een uurtje trekken en kook vervolgens tot 
de helft in en zeef.  

 Maak zo nodig op smaak met wat honing. En bind zo nodig met beurre manier. 
 
Bereiding garnituur: 

 Schil de aardappelen en snijd julienne (2x2 mm en lengte van circa 5-10 cm) 

 Blancheer de julienne gesneden aardappel beetgaar in water met zout. Spoel koud en zet weg;  

 Schil alle asperges en snijd het kopstuk af op 5 cm. zie verder voorbereiding voor het uitserveren  

 Snijd van  9 asperges (zonder kop dus)  de stelen in reepjes ter grootte van de aardappelen. Zet 
weg, zie verder voorbereiding voor het uitserveren.  

 Geef alle overgebleven stukken asperge (27 stuks) ongekookt aan amusebereiders!!! 
 
 
 
 

  Eend  
6 st eendenborst filets  
300 g eendenbouten  
1  sjalot  
1 tn  knoflook  
30 g boter  
100 ml rode wijn (Côtes dus Rhône)  
50 g witbrood zonder korst  
1 el salie  
  peper en zout   
100 g varkensnet  
1 thl  maïzena   
1  eiwit  
  Saus  
100 g mirepoix (wortel – selderij – ui)  
50 ml wijnazijn  
500 ml rode wijn   
500 ml gevogelte fond  
2 takjes tijm  
1 el honing (zo nodig)  

  Garnituur  

200 g nieuwe aardappelen  

36 st witte asperges  AA kwaliteit  
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Mandjes Bereiding mandjes: 

 Snijd het elk plakje Briquedeeg in 4 vierkanten, en vouw”ze in vormen van ca 5 cm Ø ; 

 Besmeer ze vooraf zeer dun met wat arachideolie en plaats ze op rooster met een siliconen 
ovenmatje.  

 Bak er in voorverwarmde oven van 180 °C in ca 8 min. kleine mandjes van. Laat ze afkoelen. 
Bereiding mayonaise: 

 Zorg dat alle ingrediënten dezelfde temperatuur hebben (kamertemperatuur); 

 Doe in volgorde: eigeel, citroensap, mosterd, zout en peper in een passende smalle (maat)beker; 

 Giet hierop ¾ deel van de olie en breng de Bamix voorzichtig naar de bodem van de maatbeker; 

 Start nu de Bamix op vol vermogen en houd op de bodem tot de massa “wit” wordt en haal dan 
langzaam de Bamix langs de wand van de kom omhoog; 

 Te dun: voeg nog wat olie toe; smaak zo nodig af met nog wat peper en zout en/of citroensap of 
mosterd. Zet afgedekt weg tot gebruik.  

Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Meng de mayonaise met de fijn gehakte peterselie; 

 Bak de eendenborsten rondom bruin in eendenvet en/of bakboter. Bak eerst de sluiting van het 
varkensnet. Zet ze daarna, afgedekt met aluminiumfolie , 15 min in een hete oven van 180 °C.  
Controleer de gaarheid. 

 Kook de aspergekoppen in 10 min beetgaar in ruim water met 1 el zout per liter water en haal ze 
daarna uit het water. Houd warm op in de warmhoudkast circa 50 °C.   

 Kook vervolgens de aspergereepjes 3 min in het zelfde kookvocht. Zeef ze eruit en laat uitlekken; 

 Bak de aardappel - en de aspergereepjes licht bruin in de olie en kruid ze met peper en zout. 
Houd warm 

 A la minute: Monteer de saus met een ruime klont koude boter; 

 A la minute: Trancheer de eendenborst in slices van circa 1 cm. 
Uitserveren: 

 Plaats het deegmandje in het midden van een groot warm bord.  

 Vul het mandje met gebakken aardappel- en aspergereepjes. Lepel er de mayonaise over met 
hierop de kaantjes.  

 Dresseer de aspergekopstukken ernaast en plaats er de plakjes eend tussen.  

 Werk af met de saus en serveer uit. 
Wijnadvies: Valpolicella Ripasso 

4 vellen Briquedeeg (of iets meer?)  

1 el arachideolie   

    

    

    

  Mayonaise  

1  eigeel  

  citroensap  

1 thl mosterd   

100 ml zonnebloemolie  

  peper en zout   

    

    

    

2 el peterselie  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  mayonaise  

  kaantjes  

    

    

    

    

 


