
CAPPUCCINO VAN OOSTERSCHELDE KREEFT 

 

 
2 st Oosterschelde kreeft   cappuccino 

  court bouillon 2 st steranijs 

3 dl witte wijn 1,5 dl cognac 

1 dl  Noilly Prat 4 dl witte wijn 

10 st kardemonpeulen 500 gr tomaten uit blik 

1 el anijszaad 1 li slagroom 

1 el zout 150 gr ui 

6 st takjes tijm 120 gr knolselderij 

3 st laurierblaadjes 150 gr prei, wit 

1 st ui 225 gr wortel 

1 st prei, groene deel 150 gr venkel 

1 st bleekselderijstengel 3 te knoflook 

1/2 st venkel 3 st dragonsteeltjes 

4 st  knoflooktenen 2 st laurierblad 

4 li water 1 tl venkelzaad 

200 gr gemengde sla 1 dl room 

 

 

Court bouillon:  

snijd de groenten fijn en zet ze op met het water de witte wijn en de 

Noilly Prat en voeg de overige ingrediënten aan toe. Laat de bouillon ca. 

20 minuten zachtjes trekken. 

 

Kreeft:  

kook de kreeft in de fel kokende court bouillon, als de hoeveelheid 

bouillon niet groot genoeg is, kook de kreeften dan een voor een, reken 

per 100 gram kreeft 1 minuut kooktijd. Laat na het koken de kreeft wat 

afkoelen en haal dan het vlees uit staart en scharen. zet het vlees apart. 

Hak de kreeften karkassen in fijne stukken. Verdeel het vlees in mooi 

stukjes en zet 12 stukjes apart ter garnering. 

 

Cappuccino:  

De ui, knolselderij, prei, wortel, venkel en knoflook in brunoise snijden. 

Bak de kreeften karkassen aan in een zeer hete pan met een scheut 

olijfolie. Meng de brunoise en de kruiden onder de kreeft en laat twee 

minuten meebakken. Flambeer met de cognac. Voeg de witte wijn, de 

gepelde tomaten en 2,5 liter water toe en laat gedurende 30 minuten 

inkoken. Zeef de soep en voeg de slagroom toe, laat het geheel reduceren 

tot ca. 2 liter.  

Presentatie: schuim de soep op met de bamix en breng op smaak. Verdeel 

de stukjes kreeft over 12 glazen. bedek de kreeft met een lepel slagroom 

en schenk er wat cappuccino over. Plaats het glas op een bordje en 

garneer met een plukje (aangemaakte) sla en een stukje kreeft. 


