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Voorgerecht: DORADE, GRIJZE GARNAAL CHARLOTTE EN LENTE-UI 

  Ingrediënten:  dorade: 
Was en fileer de dorade. Verwijder het vel en verdeel in 12 filets. 
Zet afgedekt weg in de koelkast tot gebruik. Snipper de sjalotjes en het citroengras (zeer fijn) en zet 
afgedekt weg tot gebruik. Zet de boter klaar. 
 

 
Aardappelen:  
Schil de aardappelen en kook ze gaar in gezouten water. Giet af en laat even afkoelen. Snijd de 
aardappelen in blokjes (1x1 cm) en houd apart.  
Dompel de zeekraal 30 seconden in hard kokend gezouten water. Spoel direct koud. 
Maak de lente-ui schoon. Snijd het grootste gedeelte van het groen eraf. Houd apart. Leg de witte 
onderkanten in een pannetje. Overgiet met de gevogeltebouillon en breng aan de kook. Laat 30 
seconden koken en schep de uitjes uit de bouillon. Spoel koud onder de kraan. Bewaar de bouillon. 
 
Langoustines 
Pel de langoustines, verwijder de darmkanalen en zet apart. Bewaar de pantsers voor de saus. 
 
Saus: 
Breng de gevogeltebouillon aan de kook. Voeg nu de karkassen van de langoustines, de fijngesneden 
bleekselderij en citroengras toe, als ook wat zwarte peper. Haal de pan van het vuur en zet er direct 
een deksel op. Laat 20 minuten rusten. Zeef vervolgens de saus. Laat tot helft inkoken. Bind de saus zo 
nodig met wat beurre manié.  
 

Sjalot:  
Snijd de sjalotten in ringen en frituur. Laat afkoelen op papier en vermaal ze – zodra ze koud zijn in de 
vijzel tot grof poeder.  
 

Voorbereiding voor het uitserveren: 
Vis: betrooi de filets met peper en zout. Zet een braadpan op het vuur en doe hierin de boter en laat 
bruinen tot hazelnootkleur. Leg de vis in de pan samen met de fijngesneden sjalotten en citroengras. 
Laat de vis aan elke kant bakken tot deze de juiste gaarheid heeft. Houd warm.  
 

3 st Dorade (bij 12 personen)  
2 st sjalotten  
1 1/2 Sten-

gel 
citroengras   

30 gr boter  
    
600 gr Charlotte, Nicola of   
  andere vastkokende   
  aardappels  
250 gr zeekraal  
12 st lente-ui   
150 ml gevogeltebouillon  
    
    
12 st langoustines  
    
500 ml gevogeltebouillon  
3 st peterseliestengel  
½  st citroengras  
2  stengels bleekselderij  
  zwarte peper   
    
3  grote sjalotten  
    
    
    
50 gr boter  
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    Aardappelen: bak de aardappelen in 3 eetlepels olijfolie. 
Langoustines: bak de langoustines in wat olijfolie, breng op smaak met pezo. 
Champignons: Snijd de paddenstoelen in zeer dunne plakjes, blancheer ze kort in de gevogeltebouillon 
(van de lente uitjes). 
 
Serveer uit: 
Leg de vis op de warme borden. Leg er een langoustine op. Verdeel de aardappelblokjes rondom de vis. 
Strooi er grijze garnalen over. Verdeel zeekraal en lente-ui (wit en ringen groen) mooi over het bord.  
Saus: Serveer apart. 
 

Wijnadvies: Revelation of Saint Veran 
 

12   kastanjechampignons  
    
    
    
300 gr grijze garnalen gepeld  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


