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HOOFDGERECHT: HAAS & KNOLSELDERIJ 

 
  Ingrediënten:  Bereiding mousseline aardappel en knolselderij: 

 Schil de knolselderij; Snijd hiervan op de mandoline naar wens lange (zeer) dunne reepjes – zo 
gewenst in verschillende breedte); Dit kan je ook doen op de snijmachine door eerst 
flinterdunne plakjes te snijden en die vervolgens in dunne reepjes te snijden: zie verder 
hieronder bij knolselderij chips! 

 Schil de aardappelen snijd in gelijke grootte met de overige knolselderij (750 g) en kook 
tezamen in gezouten water; Bewaar 100 ml. kookwater; 

 pureer de aardappelen en de knolselderij (liefst) met een roerzeef en maak er een mousseline 
van met de room, de boter en zo nodig iets van het achtergehouden kookvocht; breng 
eventueel op smaak met peper en zout en zet afgedekt weg tot gebruik.  

Bereiding gefrituurde knolselderijchips: 

 Frituur de plakjes knolselderij direct in schoon helder frituurvet, dat niet warmer mag zijn dan 
140 °C. Begin hiermee op tijd; het frituren op lage temperatuur kost erg veel tijd!! 

Bereiding stoofperen: 

 Schil de stoofperen en haal met behulp van een parisiennelepel bolletjes uit de peren; 

 Stoof de perenbolletjes aan in de boter (pas op met boter niet te veel) en laat karameliseren 
met de rietsuiker. Dit doe je door continue de bolletjes in de pan te (blijven) bewegen; zet 
daarna – na bekoelen - afgedekt weg tot gebruik.  

Bereiding uiencompote: 

 Snijd de rode uien in ringen en bak deze aan in een grote koekenpan; 

 Voeg vervolgens de kristalsuiker en de takjes tijm en rozemarijn toe; 

 Laat ongeveer 1 uur op een heel klein pitje sudderen en roer regelmatig, zodat alles goed 
gemengd blijft; Let goed op dat de uien niet gaan aanbranden!! 

 Zet het vuur uit als de uien gaar zijn en er nog een weinig vocht over is gebleven; 

 Breng de uiencompote nu over in een (punt)zeef, zodat de jus kan worden opvangen; 
Bereiding saus: 

 Hazenrug: fileer de filets van het bot en kruid met peper en zout; 

 Snipper de sjalotten fijn en stoof ze aan in wat boter; en bak de karkassen mee; 

 Blus af met de rode wijn en laat inkoken; 

  Mousseline  
750 g aardappelen  
750 g knolselderij  
150 g room  
100 g boter  
  Peper en zout zo nodig  
    
    
  Knolselderijchips  
    
    
  Stoofperen  
12  stoofperen  
  boter  
50 g rietsuiker  
    
  Uiencompote   
1000 g rode ui  
  boter  

250 g kristalsuiker  

2 takjes rozemarijn  

2 takjes tijm  

    

  Saus  

3 st hazenrug (= 6 filets)  

2  sjalotten  

200  rode wijn  

1000 ml wildfond  

  een weinig boter   
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     Bevochtig nu met de wildfond en laat inkoken; zie verder voorbereiding voor het uitserveren   
Voorbereiding voor het uitserveren  

 Klaar boter voor de benodigde 200 gram. 

 Bak de filets in de geklaarde boter. Zorg hierbij voor een goed hete pan – bak de filets aan één 
zijde, draai in de pan en haal direct van het vuur en zet weg; 

 Saus: de ingekookte saus afwerken met koude boter en (net voor het opdienen) de uienjus 
nog toevoegen, plus de met een scheutje Armagnac losgeweekte aanbaksels uit de braadpan 
van de hazenfilets; 

 Aardappel- en knolselderijmousseline: maak zo nodig warm en zet klaar; 

 Uiencompote: maak zo nodig warm en zet klaar;  

 Stoofperen: maak zo nodig warm en zet klaar; 
 

Uitserveren: 

 De hazenfilets snijden en op de warme borden schikken, samen met de 
knolselderijmousseline en de saus; 

 Maak een torentje van de uienconfituur met daarop de perenballetjes; 

 Steek de knolselderijchips recht in de mousseline.  
 
Wijnadvies: La Borie Lanche of  Serre Due Palme 
 
 

200 g geklaarde (bak)boter  

    

6 st hazenrug filets  

    

200 g koude boter  

scheutje  Armagnac naar smaak  

    

    

    

    

    

    

    

    

  knolselderijchips  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


