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HOOFDGERECHT: RODE MUL GEVULD MET GROENTEN - GEGRILDE ASPERGES - AARDAPPELMOUSSELINE 

 
  Ingrediënten:   Voorbereiding rode mul: 

• Ontschub de rode mul, maak schoon en fileer; 

• Zet afgedekt weg tot gebruik.  
Bereiding rode mul gevuld met de fijne groenten en kruiden: 

• Hak de groenten en kruiden zeer fijn en zet ze kort aan in een pan met wat olijfolie; 

• Breng op smaak met peper en zout; 

• Vul nu elke halve mul met de beetgare, fijngehakte groenten en kruiden;zie verder voorbereiding 
uitserveren;  

Bereiding asperges: 

• Schil de asperges van de kop naar de onderkant met een dunschiller, verwijder het houtachtige 
onderste gedeelte en kook ze in ruim voldoende gezouten water (dat kookt) in ongeveer 3-4 
minuten gaar, afhankelijk van de dikte; koel terug in ijswater; 

• Laat de asperges op een schone theedoek drogen; snijd in de lengte doormidden; 

• Zie verder voorbereiding voor het uitserveren:  
Bereiding aardappelmousseline: 

• Kook de geschilde aardappels in iets gezouten wateren prak ze fijn met roomboter; 

• Kook de visfond met de room een beetje in, voeg in gedeelten toe aan de geprakte aardappelen 
en draai de massa met een staafmixer schuimig op; doe in spuitzak en zet in de warmhoudkast; 

Voorbereiding voor het uitserveren / uitserveren: 
Mul:  de oven is voorverwarmd op 180 °C ; gaar de gevulde mul  gedurende 5-6 minuten en geef zo 
nodig een kleurtje onder de salamander of met een brander; 
Asperges: verhit een grillpan en smeer de asperges licht in met olijfolie en bestrooi met een snuf 
Szechuanpeper; gril ze tot een mooie tekening” is ontstaan;  
Aardappelmousseline: plaats spuitzak nog even in een bak het water om verder te verwarmen; 
Uitserveren: 
Leg drie halve witte asperges of 3 hele groene asperges op een bord en leg hierover/hierop de 
gevulde mul; Garneer met aardappelmousseline en bietencress. 
 
Wijnadvies: Alvarinho of * Beranger Picpoul de Pinet 

  Mul  
6 st rode mul  
  Groenten en kruiden voor mul  
1/2  prei  
1-2  wortelen (van bosje)  
¼  knolselderij mogelijk minder  
½ - 1 st courgette  
2 takje dragon   
2 plukjes koriander  
2 takje basilicum  
½  bosje bieslook  
  olijfolie   
  peper en zout  
  Bereiding gegrilde asperges  
18  witte asperges AA  
36  anders groene asperges   
  Aardappelmousseline  
300 g  aardappel   
50 g boter  
150 ml visfond  

50-75 ml room  

  peper en zout   

  Voorbereiding uitserveren   

  Olijfolie   

  Szechuanpeper  

    

  Bietencress (rood/groen)  

    

    


