
MET TRIPEL GEMARINEERDE ASPERGES, ZACHTGEGAARDE ZEEBAARS, 

KRAB-EIERSALADE EN EEN EMULSIE VAN WETSMALLE TRIPEL 

 

12 witte asperges  ½  dl aceto balsamico 

12  zeebaarsfilet  1¼  dl olijfolie 

  van 50 gram  10 gr bruine suiker 

500 gr  eendenlever  1 el gesn. sjalot 

     ½ teen knoflook 

  bloem   3 dl Westmalle Tripel 

  peper en zout  Eiersalade: 

300 gr zacht e boter  200 gr  Noordzeekrabvlees 

     8 gek. eieren 

     50 gr mayonaise 

     30 gr crème fraîche 

     2 el fijngesn. Bieslook 

 

Emulsie 

Kook voor de emulsie de Westmalle Tripel tot een derde in, let op dit 

schuimt heftig, meng met de aceto balsamico, bruine suiker, het sjalotje 

en de gehakte knoflook en roer hier druppelsgewijs de olijfolie door zodat 

de massa niet bindt, maar uit druppels blijft bestaan.  

Breng op smaak met peper en zout.  

Bewaar op kamertemperatuur.  

 

Eiersalade 

Prak voor de salade de lauwwarme eieren met een vork, voeg de 

mayonaise en de crème fraîche toe, roer het losgemaakte krabvlees 

erdoor en breng op smaak met peper, zout en eventueel wat krabolie. 

Strooi er de bieslook over.  

 

Asperges 

Schil de asperges, snijd er de kontjes af, kook ze 5 minuten in ruim water 

met zout en laat ze in het vocht afkoelen.  

Neem ze uit de pan en maak ze voor het uitserveren lauwwarm aan met 

een beetje van de emulsie.  

Snijd ze inkort stukjes, ongeveer 5 stukjes uit één asperge.  

 

Zeebaars 

Beboter een ovenplaat lichtjes, bestrooi met peper en zout, leg hier de 

zeebaars op en bestrooi weer met peper en zout.  

Gaar de zeebaars in de oven op 82°C gaar.  

De vis moet van binnen nog glazig zijn.  

 

Eendenlever 

Bestrooi de eendenlever met peper en zout, haal lichtjes door de bloem 

en klop ze af en bak kort aan beide zijden in een hete tefalpan zonder olie.  

 

Presentatie 

Maak met een kleine ring een torentje de salade, leg hier de asperge punt 

op. Leg de rest van de asperges  en de zeebaars naast de salade, plaats de 

gebakken lever op de asperges  en besprenkel het bord met de emulsie. 

 

 

Wijnadvies: Delphine de Margon 

 

 

 

 

 


