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HOOFDGERECHT: Chateaubriand – saus met sjalot en portwijn – diverse groenten en kasteelaardappelen  

Chateaubriand, sauce au échalots et au porto, courgette au pleurotes, tomates farcie aux épinard , chicons poêles et pommes château 
  Ingrediënten  Bereiding vlees: zie uitserveren. 

Bereiding (Spaanse) saus: 

 Snijd de spekvellen, de ui en de winterwortel in mirepoix.  

 Sauteer de mirepoix van spekvellen in zeer weinig olie en voeg vervolgens de ui en wortel toe. 

 Sauteer tot licht bruin (brun).  

 Ontvet de groeten en de spekvellen en voeg er de tomatenpuree aan toe en stoof kort mee; 

 Bevochtig met bruine bouillon en voeg de bouquet garni toe, met de brunoise van 1 stengel 
bleekselderij en de in de schil geplette knoflook; 

 Voeg nu tijdens het opkoken een beurre manié toe (20 g boter gemengd met 20 g bloem); 

 Laat alles samen gaar koken (10 minuten ongeveer) en roer voortdurend om aanbranden te 
voorkomen;  

 Passeer de saus, proef en kruid zo nodig af. 

 Zie uitserveren om de saus af te maken. 
Bereiding Spinazie: 

 Was de spinazie (jonge spinazie hoeft niet geblancheerd te worden); 
o Indien geblancheerd: afgieten en drogen; 

Bereiding tomaten: 

 Was de tomaten, halveer ze en maak ze leeg en 

 Leg omgekeerd op keukenpapier om overtollige vocht te lagen verdwijnen; Leg de tomaten op 
een bakmatje op een ovenplaat, besprenkel met wat olijfolie, bestrooi met wat grof zeezout en 
laat ze confijten in een oven van 120 °C. zie verder uitserveren 

Bereiding courgette: 

 Canneleer (ribbelpatroon aanbrengen in schil van groenten/fruit) de schoongemaakte courgette 
en snijd in stukken van 5 cm. lengte; 

 Hol de stukken voor ¾ uit met een parisiennelepel maar wel bodem erin laten, blancheer de 
courgette  en zet omgekeerd op keukenpapier om uit te laten lekken; 

 Reinig de oesterzwammen en snijd in kleine stukjes; 

 Bak bruin in de boter samen met de brunoise gesneden sjalot en kruid af met peper en zout; 

 Laat afkoelen en vermeng met de fijngesneden bieslook; leg er klontjes boter op en zet afgedekt 

1200 g Chateaubriand  
  Saus:  
100 g spekvellen  
½   grote ui  
75 g winterwortel   
10 g tomatenpuree   
300 ml donkere vleesbouillon  
1  bouquet garni: 3 takjes 

peterselie, 2 tijm, 1 laurier 
 

1 stengel bleekselderij   
1 tn knoflook   
    
     Spinazie  
 500 g spinazie  
 60 g boter  
 50 g sjalot  
  Tomaten  
12  cherrie tomaatjes  

    

     Courgette   

2  mooie courgettes  

400 g oesterzwammen  

40 g boter  

50 g brunoise van sjalot   

  ruim bieslook  

  boter   
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  Witlof  weg tot gebruik.  
 
Bereiding witlof: 

 Verwijder eventuele bruine blaadjes en snijd voorzichtig het bruine onderkantje weg; 

 Stoof de witlof – met een klontje boter, 75 ml water, peper en zout en nootmuskaat - beetgaar 
onder beboterd bakpapier en een deksel;  

 Zet afgedekt weg tot gebruik.  
Bereiding kasteelaardappelen (pommes château): 

 Schil de aardappelen en snijd tonvormig (6 cm.). Blancheer de aardappelen ca. 10 minuten en bak 
ze voor het uitserveren goudbruin in oven (met olie en peper en zout) of in de koekenpan met 
boter en peper en zout;  

 
Voorbereiding uitserveren: 

 Spinazie: Stoof de spinazie aan in de boter (60 gram) en de brunoise van de sjalot (50 gram);  
o Kruid met peper en zout en wat nootmuskaat; 

 Tomaten: vul de tomaatjes met de spinazie en warm ze op in de oven van 80 °C.  

 Courgette: Vul de courgettes met het oesterzwammengsel en verwarm ze in een oven van 80 °C.  

 Witlof: druk het overtollige vocht eruit en bak de witlof mooi bruin in 40 gram boter en kruid zo 
nodig bij met peper en zout. 

 Aardappelen: bestrooi de aardappelen met gehakte peterselie  

 Saus: Stoof de sjalot licht aan in wat boter en voeg de portwijn toe; laat inkoken tot 2/3. Voeg de 
Spaanse saus toe. Verwarm en zeef. 

       Maak af met wat klontjes boter; 

 Kruid de  Chateaubriand met peper en zout en bak om en om bruin in een pan in 100 gram boter; 
Bak verder saignant in de oven(kerntemperatuur 52 °C en haal het vlees eruit om te rusten onder 
aluminiumfolie; Alternatief: rondom dichtschroeien en daarna tot kerntemperatuur 50 °C in de 
oven. Kort voor uitserveren in de koekenpan rondom van een mooi korstje voorzien. 

Uitserveren: 

 Versnijd het vlees en dresseer op de borden; 

 Schik er het garnituur bij en giet een strookje saus naast het vlees; 

 Werk af met peper uit de molen en zout (fleur de sel) en geef de rest van de saus er apart bij; 
 
Wijnadvies: Umathum of Castel del Remei Oda 

12 Kleine stronkjes witlof  

  boter  

  peper en zout   

  nootmuskaat  

  Kasteelaardappelen:  

1200 g aardappelen (schoon)  

    

    

    

  Spinazie: Boter – peper zout - 
nootmuskaat 

 

    Witlof: boter  

    Aardappelen: peterselie  

    Saus:   

80 g sjalot brunoise  

150 ml portwijn  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


