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HOOFDGERECHT: GRIET MET GROENTJES EN JUS VAN CITOENVERBENA 

 
  Ingrediënten  Griet: 

Fileer de griet en verdeel de griet in 12 porties. 

 Kruid de griet met peper en zout.  

 Zie voor verdere verwerking: voorbereiden voor uitserveren.  
 
Aardappelmousseline: 

 Schil de aardappelen en kook ze gaar in gezouten water. Giet de aardappelen af, laat ze droog 
stomen en pureer warm. 

 Doe de boter, room, melk en olijfolie in een pan en breng aan de kook. Giet deze massa in 
gedeeltes bij de gepureerde aardappelen en roer tot je een mooie zachte puree verkrijgt. Kruid 
met wat peper en zout. 

 
Broodcrunch: 

 Wrijf de sneden brood licht in met olijfolie, laat drogen/wat aanbakken in oven van circa 150 °C; 

 Leg zn. op keukenpapier om te bekoelen; 

 Na bekoelen in blender tot crunch maken (pulstand).  
 
Jus van citroenverbena: 

 Snij de ui, champignons en knoflook fijn. Zweet de uien, knoflook, champignons en tijm aan in 
boter. Blus met de witte wijn, Noilly Prat en de port en laat tot de helft inkoken.  

 Voeg nu de kippenfond, room, boter en de helft van de  gekneusde citroenverbena toe. Laat het 
geheel een half uurtje trekken. Verfris de jus met wat citroensap en citroenrasp.  

 Passeer de saus door een fijne zeef.  
o Voeg eventueel wat blanke roux toe en schuim op voor uitserveren. 

 
 
 
 
groentjes: 

 Kook de groenten (afzonderlijk) in water, zout en een klontje boter tot ze beetgaar zijn; 

3 kg 1 stuks griet (vuil)  
1 st citroen  
    
    
    
    
  aardappelmousseline  
500 g aardappelen (Annabel)  
100 g boter  
100 ml room  
100 ml melk  
40 ml olijfolie  
    
  broodcrunch  
4 sneden bruin zuurdesembrood  
    
  Jus van citroenverbena  

1/2 st ui  

1 te knoflook  

60 g champignons  

1 takjes tijm  

100 ml witte wijn  

50 ml Noilly Prat  

50 ml witte Port  

400 ml kippenfond  

50 ml room  

1 el boter  

1 bosje citroenverbena  

1 st citroen  

  groentjes  
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1/2 st Romanesco bloemkool   Voor behoud van de kleur kunnen de bloemkool en de sugarsnaps eerst worden geblancheerd en 
met koud water worden afgespoeld om vervolgens eerst even aan te zetten in wat boter en 
vervolgens te glaceren in sushiazijn, olijfolie, fleur de sel, zwarte peper en citroenrasp. 

 
Voorbereiding voor uitserveren: 

 Griet: bak de stukken griet in geklaarde boter met olijfolie (1/1) en leg na garing op keukenpapier. 
Verfris met wat citroensap. 

 Mousseline: warm maken; 

 Jus: opwarmen met de andere helft van de citroen verbena en als de jus warm is, haal je het 
bosje eruit en schuim je de jus op met de staafmixer. 

 Groenten: klaarzetten; 

 Radijs wassen en 12 radijsjes in plakjes verdelen of er een mooie “bloem” van maken; 
 

Uitserveren: 

 Schik de groenten en broodcrunch op speelse manier op het bord in samenhang met de vis, 
garneer met een paar stukjes radijs en wat afilla cress. 

 
 
Wijnadvies: Chivite 
 

1 bosje miniworteltjes  

200 g sugar snaps  

50 ml sushiazijn  

1 st citroen  

    

    

    

    

    

    

    

1 bosje radijs  

1 bakje Afilla-cress  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


