
TORENTJE VAN KWARTELFILET EN SJALOTCONFITUUR MET VIJGEN 

GEWIKKELD IN GEROOKTE EENDENBORST 

 

6 st kwartels  1½ dl esdoornsiroop 

1 pakje ger. eendenborst  1 ½ dl demi-glace 

  (gesneden)  6 st sjalot 

      Garnering 

  Sjalottenconfituur  1 ½ dl room 

6 st gedroogde vijgen  1 st ei 

80 gr suiker  100 gr bloem 

10 st rode sjalot  1/2 pakje garneerviooltjes 

 

Sjalottenconfituur 

Tien rode sjalotten in ringen snijden, op hoog vuur ca. 5 minuten laten 

stoven en er 80 gram suiker over strooien.  

Laten karameliseren onder voortdurend roeren en blijven roeren tot de 

uien zacht zijn. 

Versuikerde vijgen in kleine brunoise snijden en toevoegen aan de 

sjalotten.  

Breng op smaak met peper en zout en een scheutje rode wijn azijn.  

 

De kwartels fileren, de boutjes en borsten apart leggen. 

 

Saus 

Zes sjalotjes fijn snijden.  

De kwartelkarkassen in kleine stukken kappen (hoe kleiner, des te meer 

smaak in korte tijd) en samen met de sjalotten aanstoven en deze 

karameliseren met esdoornsiroop.  

Bevochtigen met demi-glace, vul af met wat water  en laat verder inkoken 

tot gewenste sausdikte. 

De saus zeven en laten afkoelen.   

 

Bewerking kwartels 

De borsten bakken tot ze bijna gaar zijn en af laten koelen. 

De boutjes opsteken, dijbeen botje verwijderen, onderbeenbotje 

halverwege schuin afsnijden, vlees en vel vanaf de dijbeen kant omvouwen 

en met het onderbeen botje vast prikken en krokant bakken in olijfolie. 

Laten afkoelen. 

 

Maak een dik vloeibaar deegje van de bloem, het ei en een beetje water, 

het deeg moet  nog net spuitbaar zijn vanuit een spuitflacon.  

Spuit op een silpatmatje 12 mooie langgerekte figuurtjes ter garnering van 

het kwarteltorentje.  

Bak af in een oven van 180°C. 

 

Snijd de kwartelborsten in reepjes, kruid af met peper en zout. 

Vul kleine bodemloze ringen van 5cm hoogte met laagjes van de versneden 

kwartelfilets en de sjalottenconfituur. 

Haal alles voorzichtig uit de ringen en wikkel de bereiding in de plakjes 

eendenborst. 

Bewaar op een koude plaats 

 

Presentatie: 

Saus nog eens op dikte controleren en eventueel bijkruiden.  

Lepel de saus op een vierkant koud bord en maak er een tekening in met 

licht opgeklopte room 

Plaats het torentje er middenin en steek het kwartelboutje er recht 

bovenop  

Plaats achter het boutje een stukje gebakken filodeeg, garneer met 2 

viooltjes. 

 

Wijnadvies:  Minuty Rosé of Castel del Remei Oda Chardonnay 

 

 

 

 

 


