
 

   
 WIJNEN GERECHTEN 

 

  
  
  
 AMUSE 

Rully of Stephan Winter Chardonnay Artisjokcrème met croutons 
  
  
 VOORGERECHT 

Vermentino of Domaine Loew Alsace 
Gebakken tomaten en aubergines met dragon-

yoghurtcustard 
  
  
 TUSSENGERECHT 
 Doperwtensoep met geitenkaas 

   
   

MENU 

 HOOFDGERECHT 

Domaine Alary (gekoeld) 

Eendenborstfilet en meiraap van de Kamado, 
ingemaakte rammenas en koolraap, bessen- 

sinaasappelcompote en krokantje van groene 
kruiden 

   

September 2022 
  
 NAGERECHT 

  
Chocolademousse met aardpeer, doyenné en 

kokosnoot 

 
  
  

   
   
   
 * = voordelig alternatief  
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Beste leden, 
 

In de mail van de voorzitter aan alle leden op 6 juli jl., gaf hij aan, de vereniging duurzaam te willen maken en daagde hij de menucommissie uit dit te vertalen in de 
receptuur. Daarom deze maand een receptuur met de nodige bereidingswijzen, maar wel duurzame keuzes m.b.t. ingrediënten. Grotendeels vegetarisch. Dit is niet wat 

jullie van ons gewend zijn, maar in het kader van duurzaamheid moet dit wel een keer kunnen.  
 

Wij wensen jullie heel veel kookplezier. 
 

Met vriendelijke groet,  
De receptuurcommissie 

 
Carola, Theo en Henri 
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AMUSE Artisjokcrème met croutons 

 
 Bereiding dikke saus 
olijfolie 
1 kleine winterwortel 
1 kleine ui 
4 stengels bleekselderij 
2 tn knoflook 
3 takjes tijm 
2 takjes rozemarijn 
2 tl korianderzaad 
250 ml witte wijn 
500 ml kippenfond 
½ citroen 

Snijd de wortel in kleine blokjes. Snipper de ui en snijd de bleekselderij in halve maantjes. 
Fruit de groenten in hete olijfolie. 
Voeg fijngesneden knoflook, tijm, rozemarijn en korianderzaad toe. 
Zet het vuur hoog en voeg de witte wijn toe. Laat het vocht verdampen. 
Schenk de kippenfond erbij en laat tot de 1/3 inkoken. 
Voeg het citroensap en 4 el olijfolie toe en pureer met een staafmixer tot een dikke saus. 
Voeg later de harten van de artisjok toe, (zie bereiding artisjokken). 

 Bereiding artisjokken (begin met deze bereiding) 
2 l kippenbouillon 
6 kleine artisjokken 
100 ml room 

Schenk de bouillon in een grote pan. 
Verwijder de steel aan de onderkant van de artisjokken en snijd de lelijke stukken van de blaadjes er af. 
Doe de artisjokken in de pan. Voeg eventueel wat extra water toe en leg een bord op de artisjokken om ze onder het vocht te houden. 
Kook ze in 45 minuten gaar, tot je de blaadjes er gemakkelijk uit kunt trekken. 
Neem de artisjokken uit het vocht. 
Trek alle blaadjes eraf en bewaar ze tot gebruik. 
Verwijder het roze ‘hooi’ dat boven op het artisjokhart aan de binnenkant zit. 
Pureer de artisjokharten met 6 el olijfolie, de room en de dikke saus tot een dikke artisjokcrème. 
 

 Voorbereiden uitserveren 
3 kleine kropjes 

Romaine sla 
8 plakken 

zuurdesembrood 
olijfolie 

Pluk de romaine sla en was de bladeren goed. Halveer de sla eventueel in de lengte. 
Bestrijk de plakken desem rondom met wat olijfolie. 
Bak de plakken in de BGE (ca. 180 °C). Snijd gelijk na het bakken croutons. 
 

 Uitserveren 
 Leg de sla op het bord. Leg daarop de croutons. 

Leg de atrisjokbladeren naast de sla. 
Doe de artisjokcrème in een klein schaaltje en zet deze naast de sla, ‘onder’ de artisjokbladeren. 
Druppel nog wat olijfolie rond de groenten. 
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VOORGERECHT Gebakken tomaten en aubergine met dragon yoghurtcustard 
 

 voorbereiding aubergine 
2 kg aubergine Verwarm de Big Green Egg voor op 180° C. 

Snijd de aubergines in dikke plakken van ongeveer 2 cm. 
Bestrooi elke plak met zout en stapel ze op in een vergiet. 
Zet een bord er op en laat 30-45 minuten uitlekken. 
Spoel de plakken na de 30-45 minuten af en dep elke plak goed droog met keukenpapier. 
Het zout is vooral bedoeld om het vocht van de aubergine te onttrekken zodat deze straks minder olie absorbeert. 
 

 Bereiding tomaten 
2 grote uien 
4 tenen knoflook 
2 tl piment 
1,5 kg tomaten  

Snipper de ui. 
Hak de knoflook fijn. 
Hak de tomaten grof.  
Verhit een pan met olijfolie. Doe hierin de ui, knoflook en het piment en laat 10 minuten zweten totdat de uien zacht zijn. 
Voeg de tomaten toe, bestrooi met peper en laat 15-20 minuten zachtjes pruttelen totdat de tomaten zacht zijn. 
 

 Bereiding aubergine 
 Smeer de aubergine aan beide in met wat olijf olie. 

Grill aan weerszijde op de green egg 180ºC. 
Steek uit iedere plak van de aubergine 12 grote en 12 kleiner rondjes. 
Leg een laagje aubergine in kleine ovenschaaltjes (1 schaaltje p.p.). 
Doe er een laagje van het tomatenmengsel over. 
Ga verder met laagjes maken en sluit af met een laagje van het tomatenmengsel. 
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 Bereiding topping  
Zet een oven aan op 180ºC. 

300 ml crème fraîche 
2 tl maiszetmeel 
2 ruime el water 
1 eieren 
150 g Griekse yoghurt 
¼ bos gehakte 

peterselie 
2 volle el gehakte 

bieslook 
1 volle el gehakte verse 

dragon 
100 gr Parmezaanse 

kaas 
12 kleine aluminium 

bakjes 

Hak de peterselie, bieslook en dragon fijn. Houdt een klein beetje apart voor uitserveren. 
Doe de crème fraîche in een pan en breng aan de kook. Laat 5 minuten zachtjes pruttelen en haal dan van het vuur. 
Meng het maiszetmeel met het water en voeg samen met de eieren toe aan de yoghurt. 
Klop dit geheel goed en voeg dan toe aan de crème fraîche. 
Roer de gehakte kruiden en ¾ van de Parmezaanse kaas er door en verdeel over de bakjes met het aubergine-tomatenmengsel.  
Zet de bakjes in de oven en bak ze 10 minuten. 
Bestrooi met de rest van de kaas en zet nog 5 a 10 minuten terug in de oven, totdat de kaas gesmolten is (en bij voorkeur bruin). 
 

 Uitserveren 
 Haal de schaaltjes uit de oven, laat 5 minuten rusten, bestrooi met de verse kruiden en serveer uit. 
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TUSSENGERECHT Doperwtensoep met geitenkaascroutons 
 

 Bereiding soep 
3 el olijfolie 
60 gr boter  
4,5 stuks sjalot 
3 knoflooktenen 
1,5 stuks grote prei 
3 middelgrote 

aardappels 
1,5 liter groentebouillon 
750 gram doperwten 

Snijd de sjalotten grof. 
Hak de knoflooktenen grof. 
Maak de prei schoon en snijd hem in ringen van 1 cm. 
Schil de aardappel en snijd hem in blokjes van 2 cm. 
Verhit in een grote pan de olie en boter. 
Voeg de sjalot en knoflook toe en smoor al roerend gaar in 4-5 minuten, totdat de sjalotten glazig zijn. 
Doe de prei er bij en smoor weer 3 minuten. 
Doe de aardappels in de pan. Roer alles goed door elkaar en doe na 5 minuten de groentebouillon in de pan. 

Draai het vuur hoog, breng het geheel aan de kook, zet nu het vuur halfhoog en laat alles  15 minuten zachtjes koken tot de aardappels gaar 
zijn, maar niet uit elkaar vallen, voeg de erwten de laatste 2 minuten toe. 
Neem de pan van het vuur doe er zout en peper bij en pureer glad met een staafmixer. 
Zeef de soep. De soep moet superglad zijn, dus doe hem waar nodig nog door een fijnere zeef. 
 

 Bereiding geitenkaascroutons 
240 g zachte geitenkaas  
2 el dijonmosterd 
2 el citroentijmblaadjes 
12 sneetjes witbrood 
2 eieren 
100 ml volle melk 
120 g polenta 
 

Haal de harte korsten van de geitenkaas.  
Snijd de korsten van het witbrood. 
Doe de geitenkaas in een kommetje en roer hem glad. 
Voeg de mosterd, citroentijm, peper en zout toe. En roer alles goed door elkaar. 
Rol met een deegroller de sneetjes brood dun uit ongeveer 2 mm, snijdt rechthoeken van 7 x 9 cm. 
Besmeer elk stuk met 2 theelepels geitenkaas mengsel. 
Rol ze vanaf de lange kant op tot een stevige cilinder, een soort van sigaar. 
Klop de eieren met de melk in een kom. 
Strooi de polenta op een ander bord. 
Bestrijk elke cilinder met het ei-melk mengsel en rol hem door de polenta. 
Bewaar de gepaneerde cilinders minimaal 30 minuten in de koelkast om ze op te laten stijven. 
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 Afwerking en uitserveren 
400 ml zonnebloemolie 
200 g crème fraîche 
100 g rucola of 

waterkers 

Warm de soep op. 
Verwarm de zonnebloemolie tot een temperatuur van 180°C. 
Frituur de geitenkaascilinders 2-3 minuten. Rol ze af en toe om zodat ze aan alle kanten bruin zijn. 
Laat uitlekken op bakpapier en snijd voor het uitserveren overdwars door. 
Schenk de soep in een bord of kom. 
Werk de soep af met een lepel crème fraîche en wat blaadjes van de rucola/waterkers, serveer uit met de geitenkaascroutons. 
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HOOFDGERECHT Eendenborstfilet en meiraap van de Kamado, ingemaakte rammenas en koolraap, bessen-sinaasappelcompote en krokantje van groene kruiden 
 

 Bereiding eendenborst 
1200 g eendenborstfilet 
6 teentjes knoflook 
3 takjes tijm 
3 el honing 
12 el Kikkoman sojasaus 
 

Snijd het overtollige vet van de zijkanten van de eendenborstfilet 
Snijd de vetlaag kruislings in. 
Pel voor de marinade de knoflook en hak deze fijn. 
Ris de blaadjes van de tijm en meng alle andere ingredienten voor de marinade door elkaar.  
Leg de eendenborstfilet in de marinade en laat 20-25 minuten marineren.  
Laat de Kamado op een temperatuur komen van 110 °C. 
Strooi een handje (kersen)snippers op de gloeiende houtskool. 
Leg de eendenborstfilet op de vleeskant op het rooster en gaar tot een kerntemperatuur van 45 °C. 
Haal de eendenborstfilet uit de Kamado en bewaar tot uitserveren (let op, de eendenborst wordt nog afgegrild op de Kamado) 
 

 Bereiding gegrilde en gerookte meiraap 
500 g meiraap 
1 bl laurier 
4 g mosterd 
150 g olijfolie 
150 g water 
zout en peper 

Week eikenhouten rookchips in koud water. 
Roer de olie, mosterd, water, zout en peper door elkaar. 
Was de meiraapjes en prik rondom in met een mesje. 
Plaats de meiraapjes elk op een stuk aluminium folie dat groot genoeg is om dicht te vouwen. 
Verdeel en breek de laurier over het aantal knollen. 
Verdeel de rest van de ingrediënten ook over het aantal knollen. 
Vouw de folie zo dicht dat je ze ook weer makkelijk kunt openvouwen. 
Plaats de meiraapjes op het rooster in de Kamado van 150°C en gaar deze in ongeveer 20 minuten, controleer met een prikker. 
Vouw nu de aluminium folie helemaal open. 
Plaats de natte eikenhouten rookchips bij de hete kolen. 
Sluit de Kamado volledig af en laat ongeveer 7 minuten garen en roken. 
Haal de meiraapjes van de Kamado. 
Snijd en verdeel in plakken over het aantal personen. 
Warm net voor het uitserveren even goed door op de Kamado of stoomoven. 
 

 Bereiding zoetzure rammenas 
400 g zwarte rammenas 
250 ml witte 

balsamicoazijn 
100 g suiker 
100 g water 
5 g zout 

Was de rammenas. 
Snijd de rammenas in zeer dunne pakjes van 1,5 mm met de mandoline. 
Breng de witte balsamicoazijn, suiker, water en zout aan de kook, tot dat de suiker en het zout zijn opgelost. 
Laat het zoetzuur iets afkoelen. 
Plaats de rammenas plakjes in een vacuümzak en schenk hier het zoetzuur bij. 
Trek de vacuümzak met inhoud volledig vacuüm. Laat zo lang als mogelijk inwerken. 
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 Bereiding zoetzure koolraap 
400 g koolraap 
250 g witte 

balsamicoazijn 
100 g suiker 
100 g water 
5 g zout 

Maak de koolraap schoon en snijd in zeer dunne plakken van 1,5 mm met de mandoline. 
Steek uit met een steker ongeveer even groot als de plakjes van de rammenas. 
Breng de witte balsamicoazijn, suiker, water en zout aan de kook, tot dat de suiker en het zout zijn opgelost. 
Laat het zoetzuur iets afkoelen. 
Plaats de koolraap plakjes in een vacuümzak en schenk hier het zoetzuur bij. 
Trek de vacuümzak met inhoud volledig vacuüm. 
Laat zo lang als mogelijk inwerken. 
 

 Bereiding krokant van groene kruiden 
400 g aardappel kruimig 
1 bosje platte peterselie 
zout en peper 
1 liter zonnebloemolie 

Kook de aardappelen gaar in water. 
Blender de aardappelen met de peterselie en een beetje kookvocht. 
Wrijf door een bolzeef en smeer het dun uit op een siliconematje. 
Laat de plaat drogen in een oven van 90 °C. 
Haal uit de oven als het goed droog is. 
Warm de olie op tot 115 °C. 
Haal het kruidenglas door de hete olie om een doorzichtig resultaat te krijgen. 
 

 Bereiding blauwe bessen-sinaasappelcompote 
1 sinaasappel 
250 g blauwe bessen 
200 g gelei suiker 
1 bl laurier 
2 kruidnagels 
100 ml crème de cassis 
100 ml rode wijn 
 

Was de sinaasappel goed rasp de zeste van de schil. 
Pers het sap uit de sinaasappel. 
Doe de zeste en het sap samen met de andere ingrediënten in een pan, laat 10 minuten koken. 
Verwijder de kruidnagels en laurier. 
Laat de compote afkoelen. 

 Bereiding kool-bleekselderijroom saus 
500 g afsnijdsels van de 

gebruikte kolen 
200 g bleekselderij 
500 ml slagroom 
nootmuskaat 
2 bl laurier 
30 g platte peterselie 

Maal de restanten van de kolen en bleekselderij samen met 100 ml slagroom fijn in de blender. 
Kook de rest van de room samen met de peterselie stengels, nootmuskaat en laurier in tot de helft. 
Voeg dan het sap van de kolen en bleekselder toe, laat 10 minuten trekken op zeer laag vuur. 
Zeef de laurier, stengels en de kolen eruit. 
Kook in tot gewenste dikte. 
Haal van het vuur voeg het peterselie blad toe, breng over in een blender en draai 2 minuten op hoge snelheid. 
Giet door een zeef en breng op smaak met peper en zout. 
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 Uitserveren 

Breng de Kamado naar een temperatuur van 225°C. 
Leg de eendenborstfilet op de vleeskant op het rooster. Gril ca. 2 minuten op de vleeskant, draai na ongeveer 1 minuut een kwarslag voor een 
mooie grillruit. 
Keer de filet op de vetkant en gril nogmaals 2 minuten. 
Haal de eendenborstfilet uit de Kamado en laat ong. 5 minuten rusten.  

 Maak van alle componenten een mooi opgemaakt bord!!!!! 
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NAGERECHT Chocolademousse met aardpeer, doyenné en kokosnoot 
 

 Bereiding chocoladecrumble 
200 g boter 
200 g bloem 
150 g suiker 
75 g amandelbroyage 
3 g zout 
20 g cacaopoeder 

Meng de zachte boter met de overige ingrediënten. 
Verdeel het mengsel over een silpat en bak gedurende 15 minuten in een oven van 175 °C. 
 

 Bereiding aardpeermelk 
1 kg aardpeer 
2 l volle melk 

Spoel de aardperen en snijd ze in stukken. 
Zet ze onder in de melk en laat ongeveer op 1 uur op een zacht vuurtje trekken. 
Passeer door een zeef. Bewaar de pulp voor de aardpeercoulis. 
 

 Bereiding kokossorbet 
465 g kokospuree 
750 g aardpeermelk 

(vorige bereiding) 
173 g palatinose 
4,5 g ijsstabilisator 
345 g volle melk 
12 g rode wijnazijn 
1,5 g xantana 

Kook alle ingrediënten op en zorg dat het goed gemengd is. 
Laat afkoelen en turbineer tot sorbet-ijs. 
 

  
Bereiding aardpeercoulis 

600 g aardpeer pulp (van 
bereiding 
aardpeermelk) 

50 g kokosmelk 
140 g suiker 
140 ml water 
½ vanillestok 
260 g room 
220 g volle melk 
20 g vinaigre de poire 

Kook de suiker en het water op. 
Snijd het halve vanillestokje doormidden een schraap het merg uit het vanillestokje. 
Mix de aardpeerpulp, de kokosmelk, het suikerwater, het merg van het vanillestokje, de room, de melk en de azijn tot een glad mengsel. 
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 Bereiding chocolademousse 
225 g suiker 
57 g water 
113 g eiwit 
360 g chocolade 
2,25 g maldonzout 
565 ml half opgeslagen 

room 

Klop het eiwit op. 
Kook de suiker en het water op tot 121 °C. 
Giet het suikerwater op de eiwit en klop totdat het een lauwe temperatuur heeft. 
Smelt de chocolade en meng het eiwit onder de chocolade.  
Voeg het zout tot. 
Meng er vervolgens de room door. 
Laat opstijven in de koeling. 
 

 Voorbereiding uitserveren 
6 doyenné peren Schil de peren. 

Snijd 3 peren in lamellen en 3 peren in brunoise. 
 

 Uitserveren 
bladpeterselie Dresseer de aardpeercoulis in een bord. 

Leg daar enkele kleine quenelles chocolademousse, lamellen en brunoise van peer. 
Plaats tenslotte een quenelle kokossorbet en enkele takjes bladpeterselie 

 


