
 HERTENFILET MET ARMAGNACSAUS EN EEN BONBON VAN 
GROENE KOOL 

 
120
0 

gram hertenfilet  12 pl ontbijtspek 

    tropisch 
mengsel 
peperbolletjes 

 3 st conference 
peren 

2 st savooikool     
2 st sjalot     

500 gram aardappelen  saus     
12 st kleine 

wortelen 
 1     liter wildfond 

  Grand Marnier  2 dl rode port 
12 st verse dadels  1 dl Armagnac 
      boter 

Vlees: 

Klaar 50 gram boter.  
Maak zonodig de hertenfilet schoon: verwijder vliezen en 
pezen.  
Kruid het vlees rondom met zout en het tropisch 
pepermengsel uit de molen. Kleur het vlees rondom bruin 
in de geklaarde boter. 
 
Groentengarnituur:  

Zet een bak ijswater gereed.  
Schil de aardappelen en snijd ze in gelijke blokjes.  
Verwijder de buitenste bladeren van de savooikolen.  
Neem de volgende bladeren die niet beschadigd zijn  totdat 
je 12 bladeren hebt en kook ze gedurende 2 minuten in 
gezouten water.  
Koel ze af in ijswater en droog en bewaar ze. 

Snijd de harde kern uit een van de kolen en snijd fijn.  
Snipper de sjalotjes en doe ze in een kookpan.  
Voeg de aardappelblokjes erbij, kruid met peper en zout, 
voeg 2 takjes tijm toe, giet er water op en laat garen onder 
een deksel.  

 
Voeg na 10 minuten fijngesneden savooikool toe en laat 
verder gaar koken. Giet  af op een vergiet en laat goed 
uitlekken. Plet daarna de aardappelen en savooikool met 
een vork tot een puree en bind die met een klontje boter. 
Breng op smaak 
Verdeel de puree over de twaalf bladeren en maak er 
gelijke bolletjes van. 
Zet een bak ijswater gereed.  
Schil de worteltjes en snij ze in schuine stukken. Kook ze 
beetgaar in gezouten water en laat ze afkoelen in het 
ijswater.  
Ontpit de dadels en rol ze in een reepje ontbijtspek.  
Plaats ze op een silpatmatje op een bakplaat. 
Kook suikerwater van 100 gr suiker, 3 dl water, kaneel en 
2 dl rode wijn.. 
Schil de peren, snijd ze in 4 gelijke stukken, verwijder het 
klokhuis en pocheer de partjes in de suikersiroop. 
 
Saus:  

Doe de wildfond, rode port en Armagnac in een pannetje 
en laat de vloeistof tot 1/4  inkoken. Breng op smaak en  
monteer met koude boter. 
 
Afwerking: 

Plaats de savooikoolbolletjes samen met de dadels in de 
oven tot ze warm zijn. Verwarm de worteltjes in wat boter 
met Grand Marnier. 
Zet de hertenfilet in een oven van 160°C en verwarm ze 
tot een kerntemperatuur van 52°C.  
Laat het vlees even rusten, afgedekt onder aluminiumfolie.  
Snijd in niet te dunne plakken. 
Schik de groenten en de dadel op de borden, plaats het 
getrancheerde vlees ernaast en nappeer met de saus. 
 
Wijnadvies: Castel del Remei Oda Of Révélation Merlot 
 


