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HOOFDGERECHT: HAZENRUG – AARDSE BEREIDINGEN & GEFRITUURDE SJALOTRINGEN 

 
3  hazenruggen met been   Bereiding haas en saus: 

 Ontbeen de hazenruggen, snijd het vlees schoon en bewaar het restafval; hak de botten in wat 
kleinere stukken; 

 Zet de filets afgedekt weg tot gebruik; en start met maken van de saus: 

 Bak de botten en het restafval van de haas hard aan in een erg hete pan; 

 Voeg de in grove stukken gesneden ui en wortel toe en bak eveneens mee. 

 Voeg nu de tomatenpuree toe en laat zeer goed bakken om te ontzuren; 

 Voeg nu de rode wijn toe en het bouquet garni laat tot de helft inkoken; 

 Voeg nu de wildfond toe en laat zo lang mogelijk trekken; Bedenk hierbij wel, dat er nog een latere 
bereiding moet volgen / zie verderop  

Bereiding aardappelen:  

 Snijd mooie cilinders uit de geschilde aardappelen (2 kleine Ø 2,5-3cm. p.p.); 

 Zet de cilinders tegen elkaar en rechtop in een pan en giet de blanke kalfsfond erop (kies passende 
pan om zo een passende hoeveelheid te gebruiken) en breng aan de kook met een klont boter, de 
kruiden en de gehalveerde tenen knoflook. 

 Kijk zeer regelmatig of het vocht niet volledig is verdampt en voeg zo nodig nog iets toe. Je kunt de 
aardappelen in het vocht afdekken met een groot stuk bakpapier, dat je tot net op de oppervlakte 
van aardappelen en vocht drukt; 

Bereiding aardpeerpuree: 

 Schil de aardperen, snijd in stukken en laat garen samen met het afval van de aardappels in half 
melk / half water met wat zout; 

 Giet af en laat iets drogen; 

 Mix de aardpeer tot een gladde puree met een scheutje room; 

 Zet afgedekt weg tot gebruik.  
Bereiding zilveruitjes: 

 Bak de gepelde zilveruitjes in wat boter aan en laat wat kleuren; 

 Overgiet met een scheutje bruine fond en laat het vocht volledig verdampen; houd dit bij! 
 
 

1  ui in grove stukken  
1  wortel  
1 eetl tomatenpuree  
15  zwarte peperbolletjes  
½ fles rode wijn  
250 ml wild fond  
  enkele jeneverbessen   
1 st bouquet garni  
  aardappelen  
12 grote aardappelen of   
24 kleine aardappelen  
2 takjes tijm  
2  takjes rozemarijn  
2 tenen knoflook  
    
  Aardpeer  
600 g aardpeer  
  witte peper en zout  
  room   
    
  Zilveruitjes  
24  verse zilveruitjes   
  klontje boter  
 scheutje bruine kalfsfond   
  sjalot  
8  sjalotten  
  bloem  
  frituurolie   
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spruitjes Bereiding sjalotringen (zie verder voorbereiding voor uitserveren) 

 Maak de sjalotten schoon en snijd in ringen; zet de bloem met peper en zout klaar. 
 
Bereiding spruitjes: 

 Kook de spruitjes in gezouten water vlak voor het uitserveren en houd warm. 
 
Bereiding appel (zie verder voorbereiding voor uitserveren) 

Schil de appel en snijd in blokjes van 1x1 cm. Bak ze op hoog vuur in wat boter en rozemarijn.  
Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Vlees: Voorzie het vlees van peper en zout. Bak het vlees rondom aan in een hete pan met wat 
boter en bak kort tot rosé;  laat het vlees rusten in aluminiumfolie.  

 Saus: verwarm de saus en laat inkoken tot sausdikte. Smaak af met 50-100 gram boter en 
voldoende peper en zn. wat zout. Houd warm. 

 Sjalotringen: verhit wat olie  160 °C./ haal sjalotringen door de bloem en frituur lichtbruin en 
krokant. 

 Appelblokjes: Warm de blokjes appel voorzichtig op tot heet en bestrooi met een weinig 
(gries)suiker. Laat nog even doorbakken en houd warm. 

 Verwarm de spruitjes met wat boter; 

 Kleur de aardappelcilinders in een pan met wat boter; 

 Warm de puree van de aardpeer voorzichtig op; 

 Bak de veenbessen kort in wat boter en bestrooi met wat suiker; 

 Warm de uitjes op; 
 

Presentatie: 

 Leg de puree van aardpeer op de zeer warme borden; 

 Snijd de hazenruggen in grote stukken (1 of 2 p.p.) en leg deze op de puree; 

 Schik de aardappelcilinders, de spruitjes en de zilveruitjes mooi op het bord; 

 Versier met wat veenbessen en de gefrituurde sjalot; 

 Meng de rest van de veenbessen met de appelblokjes en serveer deze apart; 

 Druppel als laatste wat saus op het bord en serveer de rest apart. 
  
Wijnadvies: Gironia of Due Palme 

36 mooie spruitjes  
    
  Appel  
3  appels (golden delicious)  
  klontje boter  
  griessuiker  
 takje rozemarijn  
    
    
100 g veenbessen   
15 g suiker   
30 g boter  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 


