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Amuse: ASPERGES MET BUIKSPEK, VERVEINECRÈME EN PARMEZAAN. 

 
  Ingrediënten  Bereiding kippenfond: Laat de kippenfond met de verveine een half uur trekken tot een basisinfusie 

en laat afkoelen.  BEWAAR 12 MOOIE BLAADJES VERVEINE VOOR DE OPMAAK! 
 

Bereiding oliën: Infuseer de olijfolie, de druivenpitolie met de verveine tot  een verveine-olie. 
Meng 100 ml koude basisinfusie met xantana en eiwit en monteer met 125 ml verveineolie tot een 
mooie crème ontstaat.  
Maak op smaak met citroensap, sushiazijn, peper en zout. 
 

Bereiding asperges: Schil de witte asperges, haal de uiteinden eraf en kook (afzonderlijk) beetgaar in 
water met wat boter en zout. 
 

Buikspek  verwerking: Leg de dun gesneden plakjes buikspek gedurende 3-5 minuten in de rookoven.  
Rol de vier groene mini asperges in de plak gerookt buikspek. 
 

Boter en bereiding beurre Noisette: Maak een beurre Noisette, doe de boter in een pan met een licht 
kleurige bodem dan kun je de kleur van de boter goed zien. Verwarm de boter op middelhoog vuur, 
roer continu zodat alle boter gesmolten is voordat de eiwitten naar boven komen. Na 30 seconden 
komen er belletjes en schuim, blijven roeren. Nu verdampt het water in de boter en zullen de eiwitten 
zich scheiden van het vet. Blijf roeren, de boter zal beginnen te verkleuren. Haal zodra de boter naar 
je idee nog net niet bruin genoeg is de pan van het vuur en giet over in een kom.  
 

Afwerking: 
Snij de asperge in 3 stukken en zet recht op het bord. 
Leg het rolletje buikspek ertussen en spuit er wat doppen verveinecrème rond.  
Garneer met verveine bladeren, mosterdcress,  de korenaarasperges en rasp er wat Parmezaanse 
kaas over. 
Besprenkel met beurre Noisette, citroensap en rasp en een paar druppels olijfolie. 
 
Wijnadvies: Pinot Grigio of Riesling Reichsraht von Bühl 
 

150 ml kippenfond  
½  bosje verveine  
    
60 ml olijfolie  
75 ml druivenpitolie   
½  bosje  verveine  
1 gr xantana  
20 gr eiwit  
  citroensap  
10 ml sushiazijn  
  asperges:  
  peper en zout  
12 st witte asperges  
48 st groene mini asperges  
40 st korenaar asperges  
  klontje boter  
    
12 plakjes buikspek  
    
60 gr beurre noisette  
    
  voor afwerking:  
  mosterdcress  
  parmezaanse kaas  
    
1 st citroen   
    
    


