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AMUSE: HOLLANDSE NIEUWE MET TARTAAR GEROOKTE RODE BIET EN ZEEKRAAL 

   Ingrediënten   Bereiding bieten: 

 Schil alle rode bieten.  

 Cutter 1,5 rauwe rode biet fijn in de keukenmachine; de biet moet nog wel stukjes bevatten; dus 
maak er geen mousse van. 

 Kook 1,5 rode biet beetgaar en rook deze 3 minuten in het rookoventje met ½ eetlepel 
rookmot; 

 Laat afkoelen en snij in brunoise (4x4 mm) 

 Schil de appels en snij deze eveneens brunoise, vermeng deze brunoise met de rode bieten en 
breng op smaak met mengsel van olijfolie, peper, zout en Chardonnay azijn. 

 Kook de aardappels in de schil beetgaar, laat bekoelen en snijd daarna brunoise maximaal 
0,5x0,5 cm en maak aan met wat mayonaise en iets Chardonnay azijn. 

 *) Let op! bij het voorgerecht met krab wordt mayonaise gemaakt.  

 Spoel de zeekraal, blancheer al dente en koel terug. 

 Breng op smaak met olijfolie en peper. 
 
Bereiding balsamico siroop 
Meng de balsamicoazijn met de honing – proef voor het inkoken – en kook in tot een lichte siroop. 
 
Haring 

 Indien niet schoongemaakt: maak de haringen schoon  

 Verdeel de haringen in 12 exact even grote stukken 
 
Uitserveren: 
Maak een streep van het rode appel- en bietenmengsel op het bord, verdeel er de aardappelblokjes 
op en leg daarop wat zeekraal – zo nodig schoongemaakt en gewassen. 
Plaats als laatste een halve Hollandse nieuwe op het bord en werk af met wat cress en een streepje 
of druppels balsamico siroop. 
 
Wijnadvies: Deetlefs Chenin Blanc of *Pic Poule de Pinet 

3 st rode biet  
3 st Granny Smith  
15 ml Chardonnay azijn naar smaak  
45 ml olijfolie extra vergine   
  peper en zout   
3 nwe aardappelen  
100 g zeekraal  
  mayonaise *)  
    
    
    
    
    
    
  Balsamico siroop  
100 ml balsamicoazijn   
3-4 el honing  
    
6 st nieuwe haring  
    
    
    

    

  bieten cress  

    

    

    

    

    


