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HEILBOTFILET, GELARDEERD MET GEROOKTE ZALM, MET GEKONFIJTE CITROEN, GESMOORDE GROENTEN EN VELOUTÉ VAN MIERIKSWORTEL 

  Ingrediënten:    
Voorbereiding vis: verdeel de heilbot in 12 mooie stukjes en verwijder eventuele graten. Snijd de 
zalm in 12 gelijke stroken met dezelfde lengte als de heilbotfilets. Rook de strookjes zalm. Kerf de 
heilbotfilets in het midden in en plaats hierin een strookje zalm. (de vis ziet er dan uit als een Ajax-
shirtje). Zet weg. 
 
Gekonfijte citroen: snijd de boven en onderzijde van de citroenen en snijd de citroenen met een 
scherp mes of op de snijmachine tot zo dun mogelijke schijfjes. Kook een siroop van de suiker en 
het water. Leg de schijfjes  citroen er in en laat ze 3-4 minuten zacht koken. Neem de pan van het 
vuur en laat de citroenen er zo lang mogelijk in staan. 
 
Velouté: hak de sjalotjes fijn en bak ze met wat peper en zout in olijfolie tot ze zacht maar niet bruin 
zijn. Schenk de wijn erbij en kook deze bijna helemaal in. Schenk de visbouillon erbij, breng het 
mengsel aan de kook en kook tot de helft in. Voeg de room en mierikswortel toe en kook het 
mengsel zachtjes tot het zo dik is als room. Wrijf het door een fijne zeef, voeg indien nodig peper, 
zout en wat citroensap toe. Zet de velouté weg. 
 
Groenten (kort voor uitserveren bereiden): snijd de lenteui in stukjes van 5 cm, snijd de venkel in 
dunne plakjes, snijd de asperges en radijsjes in vieren. Smelt een klontje boter in een pan op 
middelhoog vuur. Voeg lente-ui, venkel, artisjokharten en wat peper en zout toe. Bak de groenten 
een paar minuten, voeg de radijsjes toe blus af met Nouilly Prat en schenk de visbouillon erbij. 
Verhit het geheel tot het zachtjes  kookt, smoor de groenten ca. 4 minuten of tot ze gaar zijn. 
 
Gesmoorde sla: snijd de onderkant van de sla. Verhit wat olijfolie in een pan op hoog vuur. Snijd de 
slaharten in drieen. Leg enkele klontjes boter in de pan en leg de slaharten met de snijkanten naar 
beneden daarin. Voeg een scheutje bouillon toe en smoor de slaharten enkele minuten tot ze 
geslonken zijn. Voeg wat peper en zout toe en laat de slaharten uitlekken. 
 
Visfilets bakken: Hak de kruiden fijn. Verhit olijfolie in een of twee grote koekenpannen. Bestrooi de 
filets met peper en zout en bak ze tot ze goudbruin zijn, voeg wat boter toe en keer de filets, voeg 
een scheutje visbouillon toe en bak de filets kort. Voeg de gehakte kruiden toe en lepel het 

1000 gr heilbotfilet  
250 gr Zalm aan een stuk  
100 ml visbouillon  
  bieslook,kervel,bladpeterselie  
    
2 st citroen  
125 gr suiker  
250 ml water  
    
4 st sjalotjes  
100 ml droge witte wijn  
100 ml visbouillon  
300 ml room  
4 el mierikswortel geraspt  
1/2 st citroen  
    
2 bos lenteuitjes  
1 st kleine venkel  
1 bos Groene asperges  
200 gr radijsjes(indien leverbaar)  
400 ml visbouillon  
  Kervel, bieslook, dille  
  Nouilly Prat  
4 st kleine kropjes bindsla of  
  Romeinse sla  
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Garnering kleine takjes 
kervel,dille peterselie 

bakvocht over de filets. 
 
Uitserveren: warm de velouté op. Verdeel de gesmoorde sla over de borden en leg de heilbotfilets 
erop. Leg de gesmoorde groenten eromheen en garneer met kleine takjes kruiden. Leg een 
gekonfijt stukje citroen op elke filet. Geef de velouté er apart bij in een cocotte. 
 
 
 
Wijnadvies: Rully 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


