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ASPERGESLAATJE OP ZEEUWSE WIJZE 

  Ingrediënten:  Asperges: Schil de asperges. Snijd de kopjes van de asperges en zet apart. Snijd de rest van de 
asperges m.b.v. de mandoline of een dunschiller tot een fijne tagliatelle (dunne linten). Pers de 
citroenen uit. Laat de aspergelinten marineren in het citroensap met wat olijfolie, peper en 
zout. Kook de aspergekopjes beetgaar in wat water. ( Schillen en onderkanten gebruiken in de 
soep, de derde gang van het menu) 
 
Eieren: Kook de eieren  (hard) en laat ze goed afkoelen. Hou het geel en wit apart en prak 
beide fijn. Vermeng beide met een beetje mayonaise en breng op smaak met peper, zout en 
nootmuskaat. 
 

Tomaten: Ontvel de tomaten en snijdt ze in vieren, verwijder de zaadjes en leg ze op een 
silipatmatje op een ovenplaat. Bestrooi ze met wat grof zout. Laat ze in een oven van 90 C een 
uurtje confijten. 
 
Ham: Steek er 24 rondjes uit de beenham van 4,5 cm doorsnede. 
 
Peterselie: Klaar de boter. Pluk de peterselie en dompel de blaadjes even in kokend water. 
Verfris met koud water en maal daarna zeer fijn in de blender samen met wat olijfolie en de 
geklaarde boter. Kruid met peper, zout en nootmuskaat. Bewaar de saus in een doseerflesje  
 
Lamsoren: was de lamsoren en stoof ze met het aanhangend vocht kort aan in wat boter. 
 
Presentatie: Neem ringen van 4,5 cm en vul ze achtereenvolgens met een plak beenham, 
eigeel, tomaat, eiwit, beenham, eigeel, tomaat, eiwit. Garneer met de aspergekopjes. Leg de 
aspergetagliatelle en wat lamsoorblaadjes rondom en garneer af met wat streepjes saus. 
 
Wijnadvies: Revelation Chardonay. 

12 st asperges  
2 st citroen  
    
12 st eieren  
3 dl mayonaise  
    
6 st tomaten  
    
    
3 plak Zeeuwse gekookte ham ca. 3 mm dik                 
    
    
    
     
1/3  bosje  peterselie  
100 gr boter  
  olijfolie  
    
 100 gr  lamsoor   
       
       
       
      
       
       
    
    
    


