
 
Amuse: APPELROZET MET ZEEDELICATESSEN EN RABARBER 

  ingrediënten  Bereiding zeevruchten: 
  Open de Sint-jakobsschelpen maak ze schoon en zet op keukenpapier afgedekt weg tot 

gebruik; zie verder voorbereiding tot uitserveren. 

 Ril de voorgesneden gerookte zalm op tot één mooie rozet van 3-4 cm., snijd hiervoor waar 
nodig plakjes zalm in 2 of drie stukken; 

 Pel de tijgergarnalen, verwijder het darmkanaal, marineer in goede olijfolie plus peper en zout  
en zet afgedekt weg tot gebruik; zie verder voorbereiding voor het uitserveren. 

 Was de appels  en snijd (zonder te schillen) op de snijmachine (stand 6) in zeer dunne plakjes 
(5 p.p.) en bewaar ze in klaarstaand citroenwater. Zorg dat ze onder (blijven) staan. 

Bereiding krokante koekjes: 

 Meng alle ingrediënten voor de koekjes; smeer dunne rondjes Ø 7 cm. op een bakpapier en 
bak hiervan 12 krokante egaal lichtbruine koekjes in een voorverwarmde oven van 180 °C. 

Bereiding rabarbermayonaise: 

 Stoof de rabarber de geschilde en in stukken gesneden appels in boter tot ze volledig gaar is en 
voeg daarna de suiker (in gedeelten naar smaak) toe; 

 Voeg voor de kleur zo nodig wat (diepvries) frambozencoulis toe; Laat iets afkoelen.  

 Breng de massa over in een hoge mengbeker en voeg dan onder voortdurend mixen met 
staafmixer de ciderazijn naar smaak (moet iets zuur zijn) toe;  

 Monteer nu af door “luchtmakend” (op en neer bewegen van de staafmixer) de olijfolie toe te 
voegen, zodat een “lopende” rabarbermayonaise ontstaat. Laat afkoelen. 

Voorbereiding tot het uitserveren: 

 Bak de Coquille St. Jacques op de grilpan aan beide zijden mooi aan en snijd dan in tweeën; 

 Bak de tijgergarnalen kort aan in een hete droge pan;  

 Rabarbermayonaise: smaak af met peper of tabasco en zout en doe in spuitbus;  
De presentatie: 

 Leg de (afgedroogde) appelschijfjes in de vorm van een rozet op een groot lauwwarm bord en 
drapeer hierop in het midden de zalm, de Coquille St. Jacques en de tijgergarnaal; 

 Lepel of spuit de rabarbermayonaise rond het gerecht en werk af met een krokant koekje. 
 
Wijnadvies: Rully Chardonnay of *St. Véran Chardonnay 

  Coquille St Jacques  

12 grote coquille St. Jacques   

12  mooie plakjes gerookte zalm  

12 grote tijgergarnalen  

2  appels Granny Smith  

1  citroen  

    

  Krokante koekjes  

80 g suiker  

50 g gezeefde bloem  

50 g gesmolten boter  

2  eiwitten  

1 st verse chilipeper (zeer fijn)  

15 st bieslook (zeer fijn)  

  zout naar smaak  

    

  Rabarber  

2 st rabarber   

  frambozencoulis zn ±50g  

2  appels Granny Smith  

50 g boter  

30 g suiker  

± 200 ml olijfolie   

  ciderazijn voor smaak  

  frambozencoulis zo nodig  

    

    

    

    

 


