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GEROOSTERDE ROGVLEUGEL MET ZUURKOOL EN MOSSELS 

 
  Ingrediënten  Mosselen:  

 Kook de mosselen gaar met de groenten en de peterseliestelen (van de croutons).  
 Haal ze uit de schelp en omwikkel 36 mosselen (3 per bord) met een half plakje ontbijtspek. Houd 

verder 36 mosselen (3 per bord) zonder ontbijtspek apart.  
 Zet afgedekt weg. 
 

Zuurkool:  

 Snijd het gerookt spek in fijne brunoise, snipper de uien fijn en fruit het gerookt spek en de ui in 
ganzenvet.  

 Voeg de kruiden en de zuurkool toe.  

 Blus met het bokbier en kook het geheel zachtjes gaar gedurende 1 uur. Kruid zo nodig met peper 
en zout. 

 
 
 
 
Croutons:  
 Hak de peterselie fijn. Snij het casinobrood (zonder de korstjes) in kleine blokjes en bak ze 

krokant.  
 Vermeng met de gehakte peterselie en de mosterd. Breng zo nodig op smaak. 
 
 
Saus:  

 Laat 50 ml water met de wijnazijn de witte peperkorrels en 1 laurierblad tot de helft inkoken.  

 Voeg de eidooiers toe en klop het mengsel au-bain-marie tot een yoggurtdikke massa.  

 Voeg langzaam de gesmolten boter toe en breng op smaak met citroensap peper en zout. 
 
 
 

2 kg mosselen jumbo  
1 st ui  
1 stengel bleekselderij  
20 plakjes ontbijtspek  
  zuurkool  
500 g zuurkool  
150 g gerookt spek aan een stukje  
2 st ui  
25 g ganzenvet  
  kruiden  
2 bl laurier  
10 st zwarte peperkorrels  
10 st korianderkorrels  
50 st mosterdzaadjes  
1 flesje bokbier  
  croutons  
4 sn. casinobrood  
1 bos peterselie  
25 g grove mosterd  
    
  saus  
50 ml wittewijnazijn  
2 st witte peperkorrels  
1 st laurierblad  
4 st eidooiers  
250 g gesmolten boter  
1 st citroen  
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Rogvleugel:  

 Snij de rogvleugels in 12 smalle moten en bak ze ca. 10 minuten in boter.  

 Haal de filets van de graat. 
 
Presentatie:  

 Schik de zuurkool (in langwerpige vorm) in het midden van elk bord.  

 Leg er een moot rogvleugel op.  

 Dresseer een rijtje broodcroutons op de vis.  

 Leg aan elke zijde van de vis 3 mosselen, om en om met en zonder spek.  

 Spuit met een spuitzak 2 streepjes saus tussen de vis en de mosselen. 
 
Wijnadvies: Chivite Chardonnay 2011 

  rogvleugel  
1  kg rogvleugels (niet te dik)  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


