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VOORGERECHT: OP VEL GEBAKKEN KABELJAUW MET GRIJZE GARNALEN KARNEMELKPUREE EN NANTUASAUS 

Suprême de cabillaud cuit sur sa peau aux crevettes grises avec purée au lait battu et sauce Nantua 
   Ingrediënten   Saus: 

 Snijd de ui, de knolselderie, de knoflook en de wortel in kleine stukjes, stoof de ui en wortel aan 
in wat olie.  

 Stoof de garnalenpellen en koppen en voeg v de tomatenpuree toe. Flambeer met de cognac. 

 Maak van de graten van de kabeljauw een visfumet.  

 Bestrooi met de bloem en voeg de witte wijn, de visfumet, gevogeltebouillon en 100 ml water 
toe. Voeg het bouquet garni (samengebonden), de knolselderie en de knoflook toe. Breng aan de 
kook en laat zachtjes koken gedurende 15 minuten.  

 Passeer de saus door een puntzeef, voeg de room toe en laat inkoken tot sausdikte. Breng op 
smaak met peper en zout. 

 
Puree: 

 Schil wat aardappelen + neem het aardappelafval van het hoofdgerecht en snijd in gelijke 
stukken. Kook ze gaar in licht gezouten water. 

 Maak de aardappelen fijn met de pureeknijper. Voeg warme karnemelk beetje bij beetje toe 
samen met 80 gram boter tot pureedikte. Druk de puree door een zeef (i.v.m. “zichtbare klontjes” 
karnemelk. Breng op smaak met peper, zout en nootmuskaat. 

 
Kabeljauw: 

 Verwijder zo nodig de graten uit de kabeljauw. Snijd in 12 porties en dep de porties droog. 
 

Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Snijd de kruidensalade grof en vermeng met de olijfolie en citroensap. Kruid met zout en peper 
uit de molen. 

 Monteer de vissaus op met wat koude boter. Snijd elke portie kabelhauw in 3 gelijke stukken. 

 Kabeljauw: kruid met peper en zout. Snijd de kabeljauw in 12 gelijke “repen”. Plaats ze tegen 
elkaar, zodat de repen niet kunnen omvallen. Bak de repen (eveneens tegen elkaar) in een hete 
pan met wat olijfolie op de velzijde halfgaar en plaats tot gebruik in een voorverwarmde oven van 
55 °C. 

200 g grijze garnalen gepeld  
150 g garnalenpellen+koppen  
200 g ui  
200 g wortel  
200 g knolselderij  
100 g tomatenpuree  
50 ml cognac  
30 g bloem  
100 ml witte wijn  
350 ml visfumet  
350 ml gevogelte bouillon  
1 st bouquet garni (tijm,laurier, 

peterseliestengels) 
 

1 te knoflook  
100 ml room  
 25 Gr boter  
  Aardappelpuree   
600 g aardappelen kruimig  
400 ml karnemelk  

1200 g kabeljauwfilet  

  Kruidensalade  

50 ml olijfolie  

20 g boter  

60 g bieslook  

60 g kervel  

60 g dille  

1/2 bakje sisho purple  

1/2 bakje mosterdcress  

1/2 st citroen  
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Uitserveren: 

 Trek (dwars) op een rechthoekig bord 3 evenwijdige strepen karnemelk puree en trek hierin met 
de bolle kan van een lepel in de lengte een “kuiltje”; 

 Vul elke streep met wat saus.  

 Leg op 2/3 van elke streep een stukje kabeljauw en op de kop van de streep tegen de kabeljauw 
aan een toefje kruiden.  

 Leg tegen de zijkant van de kabeljauw wat garnalen.  

 Geef de rest van de saus afzonderlijk door.  
 

Wijnadvies: Saint Veran 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

       


