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HOOFDGERECHT: THAISE RUNDERENTRECOTE  
 

  Ingrediënten:  Bereiding Thaise gastrique: 

 Snijd de knoflook en de sjalot fijn;  

 Rasp de gember 

 Haal het zaad uit de chilipeper en snijd de peper zeer fijn; 

 Was de limoen en rasp deze; bewaar de helft voor de bearnaisesaus! 

 Meng de ragfijn gesneden knoflook, sjalot, rasp van ½ limoen en geraspte gember met de 
overige ingrediënten en laat trekken; (eventueel impregneren in de vacuüm). 
 

 
 
 
 
 
Bereiding groene curry crème: 

 Mix voor de currypasta, ¼ bosje koriander, de kokos crème, de geraspte verse gember en 
het eiwit met de blender tot een gladde crème;  

 Voeg nu de druivenpitolie geleidelijk toe tot een crème ontstaat van “mayonaise-dikte”; 

  Zo nodig iets xantana toevoegen en afsmaken met peper en zout; zet afgedekt weg tot 
gebruik.  

 
 
 
Bereiding groentemarinade: 

 verwarm een koekenpannetje en rooster hierin 1 eetlepel sesamzaadjes; 

 Zodra de sesamzaadjes licht zijn gekleurd: voeg de zeer fijn gesneden gari toe en 
vervolgens de sesamolie, kikkoman en wat olijfolie. 

 
 
 
 

  Thaise gastrique  
1 tn knoflook   
½  sjalot  
½  cm verse gemberwortel   
½   chilipeper  
25 g vissaus  
12,5 g sesamolie  
25 g sushiazijn  
12,5 g citroensap  
25 g mirin  
12,5 g kikkoman  
½   limoen (rasp ervan)  
  Groene curry crème   
6 g groene currypasta  
¼ bosje koriander  
50 g kokos crème   
10 g verse gember  
13 g eiwit  
0,5 g xantana  

150 ml druivenpitolie   

    

  Groentemarinade  

1 el sesamzaadjes  

1 el gari (ingelegde gember)  

15 ml sesamolie   

15 ml kikkoman  

iets  olijfolie   
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  Gekonfijte knoflook   
Bereiding gekonfijte knoflook: 

 Haal de tenen knoflook van elkaar (laat in de schil zitten) en doe ze samen met laurier en 
tijm in een pannetje met gesmolten ganzenvet;  

 Plaats het pannetje met alle ingrediënten in een voorverwarmde oven van 140 °C 
gedurende 1 uur; 

 Na afkoelen de zachte knoflook uit de schil halen en bewaren voor uitserveren; 
Bereiding groenten: 

 Rang de peultjes, schil de mini wortelen, was de radijzen en maak zo nodig de groene 
asperges schoon; Laat de groenten in hetzelfde (goed gezouten water)  na elkaar 
blancheren; volgorde: peultjes – tuinbonen – radijzen – groene asperges  - wortelen 

o Alle groenten worden direct in ijswater teruggekoeld (refraicheren); 

 de enoki’s worden alvast klaar gezet; 

 de taugé wordt zo nodig gewassen en schoongemaakt (lelijke uiteinden verwijderen); 

 Zie verder voorbereiding voor het uitserveren.  
 

Bereiding Bearnaisesaus a la minute bij de voorbereiding voor het uitserveren:: 

 Snijd de kruiden(dragon, munt en koriander) zeer fijn; 

 Rasp de limoen; 

 Klaar van circa 225 gram 150 gram geklaarde boter; 

 Klop als eerste de dooiers met de gastrique “koud”op; 

 Vervolgens au-bain-marie verder kloppen tot een lichte binding ontstaat; 

 Klop nu onder voordurend roeren zeer langzaam (druppelsgewijs) de geklaarde boter 
onder de massa; 

 Gebruik eventueel nog zout en peper voor het op smaak brengen en kruid af met de 
kruiden en citroen rasp. 

 
Bereiding Pont Neuf aardappelen: 
Pont Neuf: is een Frans-Belgische benaming voor de wijze waarop de frites wordt gesneden. 
De frites wordt gesneden in staven van 2x6 cm;  
Voorbakken op 150 °C in de frituurpan en laten bekoelen op papier; zie verder voorbereiding 
voor het uitserveren. 

12 tenen knoflook   

wat  tijm  

1  laurierblaadje  

  ganzenvet  

    

  Groenten  

200 g peultjes  

12  mini wortelen  

12  radijzen  

12  groene asperge (punten)  

150 g tuinbonen  

1 schaaltje enoki paddenstoelen  

150 g taugé   

    

  Bearnaisesaus (Thaise toets)  

iets  dragonblad  

iets  munt  

iets  korianderblad  

½  limoen (rasp ervan)   

150 g geklaarde boter  

2  eidooiers  

40 g Thaise gastrique (zie boven)  

¼  limoen rasp ervan  

  peper en zout   

    

  Pont Neuf  

circa 6  grote aardappelen  

  4 staven van 2x6cm p.p.  
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  Entrecote     
 
Bereiding entrecote: 

 Laat het vlees op kamertemperatuur komen;  

 Kruid met peper en zout ; 

 Verwarm de grill tot heet en verhit het vlees aan beide zijden met “ruitpatroon”. 

 Laat het vlees rusten in een oven van 57 °C gedurende ongeveer 45 minuten; 
 
 
 
Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Vlees: Bak af naar gelang de gewenste bakwijze en kruid zo nodig af met fleur de sel; 
trancheer in de gewenste porties; 

 Groenten: verwarm de wok met olie groenten en wok kort. Voeg nu ook de marinade voor 
de groenten zodat de groenten  “omhuld” worden door deze marinade; Haal de pan van 
het vuur en voeg nu de taugé toe 

 Pont Neuf: Verwarm de friteuse op 180 °C en frituur de Pont Neuf licht bruin; 

 Bearnaisesaus:  Zie bereiding hierboven en de  curry crème staan klaar; 
 
Uitserveren: 
Maak een mooie compositie op het bord van de groenten met het vlees en de Bearnaisesaus, 
toefjes groene curry, de gekonfijte knoflook en de frites.  
Zorg dat de frites los ligt van overige ingrediënten, zodat ze niet slap kunnen worden.  
 
 
Wijnadvies: La Borie (op=op) – Haut Grillot (op=op) – Serre Due Palme 
 

 
 

1,5 kg entrecote de Limousin  

  peper en zout   

    

    

    

    

    

    

  fleur de sel voor vlees  

  Groenten   

30 ml arachideolie    

  groentemarinade   

  Bearnaise:  

  wat koriander fijngesneden  

  raps van limoen  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


