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VOORGERECHT: ROUGET MET ASPERGES EN EEN DRAGONBOTERSAUS 

  Rouget barbet (kleine 
roodbaars): 

 Bereiding rougets barbet: 

 Ontschub de rougets indien nodig; 

 Fileer de roodbaarsjes met een scherp mes en verwijder voorzichtig de graatjes met een pincet; 

 Spoel de filetjes goed af en droog ze met keukenpapier; 

 Kruid met peper en zout en bewaar afgedekt tot gebruik in de koelkast. 
Voorbereiding saus: 

 Maak de gastrique: Kook de fijngesneden sjalotjes, dragonazijn, dragonstelen, witte wijn, 
peperkorrels, tijm en laurier en laat inkoken tot ½ van de hoeveelheid;  

 Zeef dit ingekookte vocht in een pan en laat afkoelen; 
Bereiding asperges: 

 Kook de asperges beetgaar in licht gezouten water (waarin eerst de schillen zijn getrokken).  
Bereiding aardappelen: 

 Boen de krieltjes schoon; 

 Stoof de krieltjes in de room; bewaar het kookvocht.  
Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Saus: Klop de eidooiers (na elkaar) door het afkoelde, ingekookte vocht (gastrique); 
o Klop deze massa au-bain-marie op tot een roomachtige gebonden massa; 
o Giet er vervolgens zeer geleidelijk de gesmolten geklaarde boter bij tot alle boter is gebruikt; 
o Breng de saus op smaak met citroensap en peper en zout; 
o Voeg als laatste de fijngesneden dragonblaadjes* toe. Houd au-bain-marie tot gebruik (75 °C.) 

 Asperges: verwarm de asperges in het eigen vocht; 

 Aardappelen: verwarm de aardappelen voorzichtig in de room; 

 Rougets: Verwarm in een (tefal)pan een scheutje olijfolie en schroei de rougets op de huidzijde 
snel dicht. Neem de pan van het vuur en draai de rougets voorzichtig om. 

Uitserveren: 
Maak een spiegel op het bord van de saus op de voorverwarmde borden. Schik hierop de asperges. 
Leg zijdelings op de asperges de rougetfilet. Zet de roomaardappeltjes gehalveerd bij elkaar en bedek 
deze voorzichtig met de overgebleven ingekookte room.  Garneer met de takjes kervel & dragon. Geef 
eventueel overtollige saus er apart bij.  
Wijnadvies: Tohu 

12  kleine rouget barbet of  
6  grotere rougets   
    
    
  Saus:  
1 el gehakte dragonblaadjes* en 

bewaar de stelen!! 
 

2 st zeer fijn gesneden sjalotjes  
50 ml ongeveer dragonazijn  
100 ml witte wijn  
  ruim vers gemalen peper  
3 takjes tijm  
3 bl verse laurier  
5  eidooiers  
250 g gesmolten en geklaarde boter  
  citroen (sap) z.n. naar smaak  
  peper en zout naar smaak  
  Asperges:  
24  asperges   

  Aardappelen:  

600 g krieltjes (nieuwe aardappelen 
inzien aanwezig) schoon gewicht 

 

  uitserveren:  

  olijfolie   

    

12 takjes kervel   

12 takjes dragon   

    

    


