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AMUSE: SALADE VAN HOLLANDSE NIEUWE  

  Ingrediënten   Bereiding salade: 

• Maak rode ui schoon en kook de aardappelen in de schil beetgaar; 

• Laat de aardappelen daarna bekoelen en ontvel. 

• Snijd nu de rode uien, gekookte aardappelen, rode biet en augurkjes in kleine brunoise en zet 
apart afgedekt weg tot gebruik. 

Bereiding Hollandse nieuwe: 

• Verwijder zorgvuldig alle achtergebleven graatjes en snijd de Hollandse nieuwe aan de randen 
mooi in model; en laat de haring bij de staart aan elkaar vastzitten. Zet afgedekt weg tot 
gebruik.  

Casinobrood: 

• Rol de sneden casinobrood in de lengte plat en snijd in vier repen; 

• Bestrijk het brood aan beide zijden met wat olijfolie om breken te voorkomen; 

• Plaats de repen om grote bakringen of omgekeerde soepkommen en knoop er een 
“rollade”touwtje omheen;  

• Bak het brood in een voorverwarmde oven van 160 °C goudbruin; kijk regelmatig! 
 

Voorbereiding voor het uitserveren  

• Snijd de haring in kleine brunoise en meng met fijngesneden bieslook en peterselie, de 
fijngesneden augurkjes, de crème fraîche; voeg zo nodig nog wat zout en peper toe; 

• Vermeng dit mengsel met de brunoise geneden rode ui, gekookte aardappel en rode biet en 
laat de smaken “versmelten”. Breng – zo gewenst – nog wat citroensap toe. 

 

Vlak voor het uitserveren:  
Leg de haringen op hun zijkant en vorm hiervan een omgekeerde “hart”vorm.  
Vul nu de 2 open gedeelten van de hartvorm met de klaarstaande salade; 
 

Uitserveren: 
Maak een mooie compositie op het bord van de broodring en de gevulde haring.  
 

Wijnadvies: Ruengo de Melgago Alvarinho of * Beranger Picpoul de Pinet 

  Salade  
1 st rode ui  
150 g gekookte aardappel   
1 st gekookte rode biet  
    
    
12 st Hollandse nieuwe  
    
  Casinobrood:  
1  casinobrood, in de lengte   
  gesneden 1 cm dik  
    
    
    
  Voorbereiding uitserveren   
1  Hollandse nieuwe  
  bieslook  

  peterselie  

6  augurkjes  

50 g crème fraîche  

  peper en zout zo nodig  

  Citroensap naar smaak  

    

    

    

  Bietencress   

    

    


