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HOOFDGERECHT: LAM MET MIMOSA VAN GROENTEN EN GAZPACO VAN PEULVRUCHTEN 

  lamsjus  Bereiding jus: 

 Lamsschenkels aanzetten in de pan met olie. 

 Bouquet snijden van de groenten, bij de lamschenkel voegen en afblussen met rode wijn. 

 Zo lang mogelijk laten sudderen op laag vuur. 

 Zeven en inkoken tot sausdikte. 

 Afmonteren met een mooie olijfolie.  
 
 
 
 
Aardappelpuree: 

 Twee grote aardappelen tot linten draaien. Wegzetten onder water. De overige aardappels koken 
en er met boter, peper en zout een luchtige puree van maken. 

 
 
 
 
Gazpacho 

 Het wit van de prei fijn snijden en even aanzetten in wat olijfolie. Erwten samen met de prei en de 
andere ingrediënten in  de  blender tot een gladde massa draaien. Eventueel wat room of 
kippenbouillon toevoegen. Werk door een zeef. 

 Afmonteren met wederom een “mooie”olijfolie en op smaak maken met peper en zout. 
 
lamskoteletten: 

 Lamsrek prepareren; krab de botjes goed schoon. Bak in zijn geheel tegen rosé aan en laat rusten. 
Snijd vlak voor het opdienen in koteletjes en bak even  snel aan in een zeer hete pan met een 
beetje olijfolie. 
 
 
 

2 st lamschenkel   
2 st prei  
4 st vleestomaat  
2 st ui  
¼ st knolselderie  
3 steel bleekselderie  
½  ltr rode wijn  
    Olijfolie  
    
  Aardappelpuree/wafeltjes  
1 kg aardappels  
    boter  
  peper/zout  
    
       

   Gazpacho  

150 g  doperwten(diepvries)  

1 st prei  

1 dl Crème d'Ysigny  

 scheut olijfolie  

 5  bl munt  

     

    lamskoteletten  

36 st lamskoteletten  
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1 st rode paprika  Groentebrunoise: 
 

 Paprika’s ontvellen en brunoise snijden. 

 Truffelaardappels met zout in de schil gaar koken. Laten afkoelen, schil er af halen en brunoise 
snijden. 

 Tijm en rozemarijn(beide niet te veel, gaat snel overheersen) fijn snijden. 

 Paprika’s met gesnipperd sjalot en knoflook, tijm en rozemarijn lichtjes aanzetten in de olijfolie, 
beetgaar. Truffel aardappels toevoegen en af laten koelen. 

 Artisjokbodem besprenkelen met citroen.  
 
aardappellinten 
De aardappellinten goudbruinfrituren. 
 
Opmaak 
Warm aardappelpuree en groentebrunoise op. Leg op een voorverwarmd groot rond bord een hoopje 
aardappelpuree. Zet daarop de artisjokkenbodem. Zet daar tegenaan drie lamskoteletjes in stervorm. 
Leg de groentebrunoise tussen de koteletjes. Maak een streep van de doperwtjeszalf en druppel wat 
jus op het bord. Serveer de rest van de jus in een sauskom. 
 
Wijnadvies:  Serre Due Palme of Gotim Bru Oda 
 
 
 
 
 
 

1 st gele paprika  

1 st groene paprika  

1 st sjalot  

1 te knoflook  

12 st artisjokbodems(blik of)  

  diepvries)  

1 st citroen  

450 gr truffelaardappel  

  tijm/rozemarijn  

  peper/zout  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


