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Hoofdgerecht: LAM MET ASPERGES VERSE MORILLES EN TUINBONEN 
                             
 
  Ingrediënten:  Lamsracks: 

Maak de botten van de lamsracks schoon, vacumeer ze met de rozemarijn, gaar ze 60 min in de sous vide 
Bak ze dan rondom bruin in de boter. 
Knoflook: 
Blancheer de ongepelde knoflooktenen in ruim melk en spoel ze af. 
Kook de knoflook in ganzenvet goed gaar, pel ze en druk ze door een  
fijne zeef. 
Saus: 
Giet het braadvet uit de pan en blus de pan af met de lamsfond, laat deze inkoken  
en voeg de knoflook puree toe, monteer de saus en breng op smaak. 
Asperges: 
Schil de asperges. Kook de schillen en afsnijdsels kort en giet af.  Zet de asperges op in een pan met het 
afgekoelde asperge vocht, breng aan de kook, draai het vuur laag en houdt ze 4 minuten tegen de kook, 
haal de pan van het vuur en laat ze nog ca. 10 minuten  staan. 
Groenten: 
Snij plakken van 2 mm dik van de knolselderie, steek hieruit 24 rondjes van 5 cm. Kook deze gaar. 
Kook de morilles gaar in de room, haal morilles uit de room, leg er 6 apart, en snij de rest in stukjes en 
voeg weer bij de room, laat dit zachtjes inkoken tot er bijna geen vocht meer over is.  
Blancheer de tuinbonen en dop ze nog een keer. 
Voorbereiding: 
Leg een rondje knolselderie op het bord, schep hierop de morilles, leg hierop weer een schijf en hierop 
een halve morille 
Serveer uit: 
Snij de lamsracks, geef ieder twee lamsracks. 
Maak het bord mooi op met de asperges, het morille torentje en de tuinbonen. 
Maak af met de saus. 
 
Wijnkeuze: Castel del Remei  Oda Blanc 

 2  st Lamsracks  (24 )  
  cotelletjes  
2 tak rozemarijn  
10 teen knoflook  
  melk  
  ganzenvet  
    
    
    
400 ml lamsfond  
    
    
    
36 st witte asperges  
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