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Voorgerecht: SCHOLROLLETJES GEPOCHEERD IN KOKOSMELK 

  Ingrediënten:  Scholrolletjes: 
Was de schollen en fileer ze. Verwijder het vel. Leg de 36 filets tot gebruik afgedekt in de 
koelkast. Snijd de bosuitjes in stukken net zo hoog als de rolletjes, blancheer deze en snij ze in 
de lengte door.  leg de bosui erop peper en zout erop en rol dan de filets stevig op. Zet de 
rolletjes vast met cocktailprikker. Zet afgedekt weg in de koelkast tot gebruik.  
 

Saus: Verhit de olie in een hapjespan. Bak hierin de zeer fijngehakte knoflook, het sjalotje en de 
currypasta. Laat niet verbranden. Voeg de kokosmelk toe, de limoenrasp van drie limoenen en 
(een gedeelte van) het limoensap. Verwarm en breng opnieuw aan de kook. Breng zo nodig op 
smaak met peper en zout.  
 

Was de wortelen. Schil ze en kook de worteltjes beetgaar in gezouten water. Eventueel onder 
toevoeging van een weinig suiker. Giet af zet afgedekt weg in de koelkast tot gebruik. 
 

Voorbereiding voor het uitserveren. 
Saus en scholrolletjes: Verwarm de saus en leg de scholrolletjes erin en pocheer ze in 5-6 
minuten zachtjes net gaar. Schep ze uit de pan en bewaar in de warmhoudkast.  
Laat de saus iets inkoken.  
Reinig de bosuitjes en snijd in dunne ringetjes.  
Snij de wortels in dunne schuine plakken. 
Kook de noedels gaar in gezouten water. 
 

Serveer uit: 
Maak borden op met de saus, van noedels met vleesvork een rolletje draaien, schik hierop drie 
rolletjes schol en garneer met de verse bosuitjes en wortels. 
Noot: eventueel kan van de graten een bouillon worden getrokken, die (gedeeltelijk) gebruikt 
kan worden in de saus en/of de noedels kunnen hierin worden gekookt.  
 
 
Wijnadvies:  Gewurtztraminer Henri Ehrhart 

9  schollen  
18  bosuitjes  
    
    
    
    
    
45 ml olijfolie   
5 tn knoflook  
5  sjalotten  
1-2 el currypasta  
600 ml Kokosmelk  
1 bos jonge wortelen  
3  limoenen  
    
    
    
  zeezout, peper  
 12  bosuitjes  
400 gr noedels  
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 


