
 4 

 
Soep:  VELOUTE VAN ASPERGES EN TIJGERGARNALEN 

  Cappuccino  Bereiding velouté van asperges: 

 Tijgergarnalen: pellen en darmkanaal verwijderen; Pellen en koppen bewaren en doorgeven aan 
de amuse.  

 Gevogeltefond maken van kip, bouquet marmite (brunoise gesneden groenten) en bouquet garni 
(kruiden) en goed kruiden: 

o De kip  verdelen in stukken; de groenten snijden en kruiden snijden; 
o Kip met 1 liter water aan de kook brengen en afschuimen; 
o Vervolgens de in grove brunoise gesneden groenten toevoegen + de kruiden; 
o Minimaal 1 uur laten trekken en vervolgens de bouillon zeven; haal de borsten van het 

bot. 
o De borsten in fijne brunoise snijden en op smaak brengen met wat tabasco, 

worcestershiresaus, terriyakisaus en fijngehakte peterselie 

 Maak de asperges schoon en was de schillen; kook de schillen en afval kort in 1 liter gezouten 
water. 

 Giet af maar bewaar dit kookvocht; 

 Snijd de aspergepunten van de asperges en kook deze apart gaar in het gezouten water; 

 Spoel de aspergepunten voorzichtig af onder koud water en bewaar koud; 

 De rest van de asperges in stukken snijden en gaarkoken in hetzelfde kookvocht; 

 Eveneens koud spoelen en koud bewaren; 

 Ook het kookvocht bewaren!! 

 De gevogeltefond samenvoegen met het aspergevocht (samen circa 2 liter). De aspergestukken 
met wat vocht van dit mengsel fijn cutteren en door een zeef wrijven en aan de soep toevoegen. 

 Tijgergarnalen doormidden snijden in de lengte en bakken op een ovenplaat in een 
voorverwarmde oven op 180 °C. Peterselie hakken; 

 Maak een liason van 250 ml room met 4 losgeklopte eidooiers. 

 De soep aan de kook brengen. Vlak voor het opdienen van het vuur af met een garde de liason 
door de soep roeren.  

 Het garnituur van aspergepunten, asperge-brunoise en tijgergarnalen opwarmen en bij het 
doorgeven aan de soep toevoegen; De brunoise van kippenborst in kleine bakjes serveren. 

 Afwerken met een scheutje opgeklopte (dik lopende) room en verse peterselie.  

    
18  tijgergarnalen  
  gevogeltefond voor 1 liter:  
½ struik bleekselderij  
300 g uien  
200 g winterwortelen  
400 g prei  
2 takjes tijm  
2 bl laurier  
2 tn knoflook   
1 kg kip   
    
  verder:  
24  asperges  
½  bosje peterselie   
       
       
    
    

    

    

  liason:  

250 ml room  

2 st eidooiers  

    

    

    

    

    

    


