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AMUSE Tartaar van zoete aardappel, appel en sjalot met zwarte-knoflookvinaigrette 
 

 Bereiding zoete aardappel 
450 g zoete aardappel 

(schoon gewicht) 
olijfolie 
peper 
zout 

Verwarm de oven voor op 180 °C. 
Leg de zoete aardappel op een stuk aluminiumfolie en wrijf hem in met olijfolie. 
Bestrooi met wat zout en peper en verpak de zoete aardappel in het aluminiumfolie. 
Pof de zoete aardappel in ca. 45 minuten gaar in de oven.  
Neem uit de oven en verwijder het aluminiumfolie. 
Laat de aardappel helemaal afkoelen. 
 

 Bereiding vinaigrette 
5 teentjes zwarte 

knoflook 
3 el balsamico 
100 ml walnoot olie 
100 ml olijfolie 
40 g gehakte walnoten 
5 takjes bladselderij 

Rooster de walnoten en hak deze daarna fijn. 
Hak de blaadjes van de bladselderij fijn. 
Hak voor de vinaigrette de zwarte knoflook met de balsamico in een blender fijn. 
Klop er de walnoot- en olijfolie doorheen. 
Breng de vinaigrette op smaak met zout en peper. 
Roer er op het laatst nog de gehakte walnoten en de bladselderij doorheen. 

 Bereiding tartaar 
2 friszure appels 
3 sjalotjes 
peper 
zout 

Pel voorzichtig de schil van de afgekoelde zoete aardappel.  
Snijd het vruchtvlees van de zoete aardappel in blokjes.  
Schil de appel en verwijder het klokhuis. 
Snijd het vruchtvlees van 1½ appel in kleine blokjes en snijd de rest in zeer dunne plakjes. 
Pel en snipper de sjalot. 
Meng de zoete aardappel, de appel en de sjalot met 2 el van de vinaigrette. 
Breng het geheel op smaak met zout en peper. 
 

 Uitserveren 
12 walnoten 
waterkers 

Maak met behulp van een uitsteekvorm tartaartjes van het mengsel op bordjes. 
Schep er de resterende vinaigrette over-en omheen. 
Maak af met de schijfjes appel, nog wat geroosterde walnoten en blaadjes waterkers. 

  



Oktober 2022  2 

VOORGERECHT Gebakken langoustines met prei en chorizo 
 

 Bereiding chorizo 
200 g chorizoworst 
room 

Haal het vel van de chorizo en snijd de worst in stukjes van ongeveer 1 cm. 
Zet de chorizo onder water en kook gedurende 10 minuten. 
Giet de chorizo af en pureer in de keukenmachine, samen met een scheutje room tot een mooie crème. 
 

 Bereiding prei 
4 preien 
olijfolie 
peper 
zout 

Verwarm de oven voor op 180 °C. 
Was de preien en bestrijk ze met olijfolie, peper en zout en bedek ze met aluminiumfolie. 
Zet de prei 20 minuten in de oven. 
Laat de prei iets afkoelen en snijd in stukken van ongeveer 1 cm breed. 
 

 Bereiding pompoen 
1 flespompoen Schil en halveer de flespompoen, verwijder de pitjes en snijd de pompoen in plakken. 

Gaar de plakken pompoen kort (5 à 10 minuten) in gezouten water. 
 

 Bereiding langoustines 
24 langoustines 
peper 
zout 
limoen 

Pel de langoustines en verwijder het darmkanaal. 
Bak de langoustines à la minute in olie aan beide kanten goudbruin en smaak af met wat peper, zout en limoenrasp. 

 Uitserveren 
 Leg 2 plakken pompoen op elk bord en hierop de langoustine.  Leg een quenelle chorizocrème en prei naast de pompoen. 
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TUSSENGERECHT Makreel, limoen, komkommer, gadogado 
 

 Bereiding makreel 
5 verse makrelen van 

ongeveer 25 cm 
2 limoenen 
olijfolie extra vierge 
peper 
zout 

Rasp de limoenen bewaar sap en rasp.  
Spoel de makrelen schoon onder de kraan, droog ze af met keuken papier. 
Snijd de filets van vis, maak de filets goed schoon en vrij van alle graten. 
Snijd het dikke stuk van de filets en laat deze een uur marineren in wat olijfolie met wat limoenrasp. 
Hak de kleine stukken filet fijn tot tartaar breng op smaak met wat limoen rasp, peper, zout en olijfolie. 

 Bereiding limoenmayonaise  
1 vers ei 
1 tl Dijon mosterd 
1 limoenen 
300 ml zonnebloem olie 
peper 
zout  

Rasp de limoenen bewaar sap en rasp. 
Breek het ei en laat de dooier heel, laat in een kleine maatbeker geleiden  
Voeg een kleine tl Dijon mosterd naast de dooier. 
Vul nu de maatbeker aan met limoensap totdat het ei net niet onder staat. 
Vul nu aan met de zonnebloem olie. 
Zet de staafmixer nu op de bodem zet hem aan trek langzaam omhoog tot de mayonaise goed is. 
Breng eerst op smaak met peper en zout, smaak verder af met de rasp van de limoen. 
 

 Bereiding komkommer 
4 kleine Turkse 

komkommers 
rijstazijn 
olijfolie 
peper 
zout 

Snijd twee komkommers in heel dunne plakken. 
Snijd twee komkommers in linten. 
Meng de plakken en linten met een scheutje rijstazijn, olijfolie, peper en zout. 
Laat staan gebruik. 

 Bereiding limoenkrokantje 
30 ml limoensap 
20 ml water 
35 g poedersuiker 
25 g eiwitpoeder 

Verwarm de oven op 90 °C. 
Klop alle ingrediënten in een vetvrije kom door elkaar. 
Schep het mengsel op een bakplaat en strijk dun uit. 
Laat in de oven drogen tot het krokant is. 
Breek de limoenkrokant voorzichtig in 12 stukken. 
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 Bereiding gadogado-crunch 
4 el gadogado mix  
8 stukjes 

cassavekroepoek 
2 el seroendeng 

Meng alle ingrediënten in een keukenmachine tot een crumble en bewaar in een afgesloten bakje. 

 Bereiding saus  
4 el gadogado mix 
40 ml kokosmelk 
2 serehstengels  
sap van 1 limoen 

Meng de 4 el gadogado mix tot saus met de benodigde hoeveelheid water (naar eigen inzicht), meng vervolgens met de kokos en de 
fijngesneden serehstengels breng kort aan de kook.  
Zeef de saus en laat afkoelen. Maak fris op smaak af met limoensap. 

 Uitserveren 
 Maak een compositie van alle ingrediënten. 
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HOOFDGERECHT Saltimbocca van kwartel, wortelpuree en eigen breiding van wortel en erwtjes 
 

 Voorbereiding kwartels 
 12 kwartels 
 
 

Leg de kwartels op een snijplank en verwijder de bouten door ze van het karkas los te snijden. 
Snijd de vleugels langs beide zijden weg en verwijder het vel van de kwartels.  
Snijd de filets los langs het karkas. 
 

 Bereiding saltimbocca 
12 sneden gedroogde 

Italiaanse ham 
1 varkensnet 
12 blaadjes salie 
peper 
zout 
gevogeltebouillon 

Maak 12 saltimbocca’s. 
Snijd het varkens net in stukken van 20*20 cm.  
Voor elke saltimbocca: 
Leg een vel aluminiumfolie op een snijplank en plaats er het varkensnetje op. Leg daarop de filet van 1 kwartel en kruid ze met peper en zout. 
Leg daarna 1 snede ham en 1 blaadje fijngesneden salie op het vlees. 
Rol op in folie tot een stevige rol. 
Leg de rolletjes in een vuurvaste schaal met een bodem warm gevogelte bouillon en gaar ze in 12 minuten in een oven van 160 °C. 
Laat afkoelen en verwijder de folie. 
 

 Bereiding kwartelpootjes 
peper 
zout 
250 g ganzenvet 

Kruid de kwartelpootjes met peper en zout. 
Leg de pootjes in gesmolten ganzenvet, zodanig dat ze helemaal onder staan. 
Laat ze net onder het kookpunt zachtjes garen tot het vlees vanzelf loskomt van de beentjes. 
Gooi het ganzenvet niet weg! 
 

 Bereiding puree 
8 kruimige aardappels 
8 jonge wortels 
Chineese bieslook 
nootmuskaat 
peper 
zout 
boter 
 

Schil de aardappelen en kook ze gaar in gezouten water. 
Giet ze af en pureer ze. 
Schil de wortelen en snijd ze in brunoise. 
Kook ze beetgaar in gezouten water. 
Giet ze af en koel onmiddellijk terug. 
Snijd de blaadjes van de Chineese bieslook in fijne reepjes. Houd er eventueel een paar over voor de afwerking 
Meng de puree met een klontje boter, de wortels en de bieslook en breng op smaak met peper, zout en nootmuskaat. 
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 Bereiding garnituur 
3 el honing 
2 sinaasappels 
2 tl gemberpoeder 
1 winterwortel 

Schil de winterwortel en pareer hem door aan alle zijden de rondingen weg te snijden. 
Snijd de gepareerde wortel met de mandoline in 12 dunne schijven en gaar ze op een zacht vuurtje in het sap van de sinaasappels, de honing 
en gemberpoeder. 

 Bereiding emulsie 
12 jonge wortels 
1½ sjalot 
30 g boter 
2 takjes tijm 
1 laurierblaadjes 
snufje suiker 
room 
peper 
zout 

Schilde wortels en snijd ze in kleine stukken. 
Pel de sjalot en versnipper ze. 
Stoof de sjalotten in de boter en voeg de wortels, de tijm, de laurier en een snufje suiker toe. 
Indien nodig een klein beetje water toevoegen. 
Mix de gaargekookte wortels, met wat kookvocht en een scheutje room. 
Mix zeer fijn en breng op smaak met peper en zout. 

 Bereiding erwten 
250 g diepvrieserwten 
peper 
zout 
nootmuskaat 
room 

Kook de erwten gaar in gezouten water. 
Houd 48 erwten voor de afwerking  en doe de rest in een blender met wat kookvocht en een scheutje room.  
Mix zeer fijn en maak op smaak met peper, zout en nootmuskaat. 
 

 Voorbereiding uitserveren 
12 jonge wortels 
12 kwarteleitjes 
peper 
zout 
 

Schil de jonge wortels, maar laat een beetje groen zitten. Zorg dat de wortels een doorsnee hebben van ca. 1 cm. 
Zet de wortels aan in wat boter met suiker. 
Smelt een lepel ganzenvet in een braadpan en kleur de kwartelrolletjes aan. Houd ze verder warm in de oven. 
Breek de kwarteleitjes in een kopje. 
Doe wat boter in een poffertjespan en bak, lastminute, de kwarteleitjes daarin. Kruid met peper en zout. 
Verwarm alle ingrediënten. 
 

 Uitserveren 
 Plaats de wortelschijf met daarop de getrancheerde saltimbocca aan de ene kant van een rechthoekig bord. 

Zet aan de andere kant in een ring de puree. Bedek de puree met het kwarteleitje. Strooi hier nog wat bieslook op. 
Leg een kwartelboutje tegen de puree. 
Trek in het midden van het bord een streepje wortelemulsie met daarop 4 erwtjes. 
Trek hiernaast een streep erwtencrème en leg daar de jonge wortel tegen aan. 
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NAGERECHT Herfstdessert met roomijs van Bacardi Spiced rum 
 

 Bereiding roomijs van Bacardi Spiced rum 
350 ml melk 
150 ml slagroom 
50 g melkpoeder 
100 g glucose 
40 g suiker 
90 ml Bacardi Spiced rum 

Meng de slagroom met de andere ingrediënten en verwarm al roerend tot 85 °C. 
Laat het mengsel afkoelen roer regelmatig, laat zo lang als mogelijk rijpen. 
Draai met behulp van de sorbetiere ijs van de compositie. 

 Bereiding chocoladesaus 
80 ml slagroom 
100 ml melk 
15 g suiker 
20 g cacaopoeder 
80 g pure chocolade 

Breng de slagroom, melk samen al roerend aan de kook. 
Meng de suiker en cacaopoeder door elkaar en voeg toe aan de hete massa en roer goed door. 
Doe de chocolade in een kom en giet hier het kokende slagroommengsel op. 
Laat 1 minuut staan en roer vervolgens door met een garde. 
Laat afkoelen op kamertemperatuur. 
 

 Bereiding rozijnen met rum en vanille 
½ vanillestokje  
50 g suiker 
50 g water 
100 g Bacardi Spiced rum 
100 g gele rozijnen 

Snijd het  vanillestokje in de lengte doormidden, gebruik 1 helft. De rest is voor de bereiding van de bavarois. 
Schraap het merg uit de peul. 
Breng de vanille peul en merg met de suiker, water en de rum aan de kook. 
Laat even doortrekken en voeg dan de rozijnen toe. 
Kook nog even op en laat de rozijnen afkoelen. 
 

 Bereiding vanillebavarois 
4,5 g bladgelatine 
50 g eidooier 
40 g suiker  
½ vanillestokje 
125 g melk 
125 g slagroom 

Week de gelatine in koud water minimaal 15 minuten. 
Snijd uit de halve peul vanille het merg en breng deze met de melk al roerende aan de kook. 
Klop tijdens het koken van de melk de eidooier en suiker met een garde wit en schuimig (ruban). 
Schenk als de melk kookt in een dunne straal de helft van de vanillemelk bij het eidooiermengsel. 
Roer goed door met een garde tot er een homogeen mengsel ontstaat en verwijder de vanillepeul. 
Giet het mengsel terug in de pan. Verhit het geheel al roerend op matig vuur, tot de crème de achterkant van de spatel bedekt en er een 
duidelijk streep getrokken kan worden, of een temperatuur van maximaal 85 °C, haal van het vuur. 
Meng de uitgeknepen gelatine door de anglaise en roer zorgvuldig tot de gelatine is opgelost. 
Passeer de anglaise door een fijne zeef, laat onder af en toe roeren afkoelen tussen de 30 en 40 ° C. 
Klop de slagroom stijf en voeg 1/3 toe aan de anglaise, roer met een spatel voorzichtig door. 
Voeg als het mengsel homogeen is, de rest van de slagroom toe, spatelweer voorzichtig door. 
Verdeel de bavarois over de gewenste silconenvormen en laat opstijven in de diepvries.  
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 Bananenpapier 
100 g banaan 
30 g suiker 
10 g bloem 
30 g gesmolten boter 
25 g melk 

Prak de bananen en vermeng met de overige ingrediënten, zet er eventueel de staafmixer nog even in tot een homogene massa. 
Smeer zo dun als mogelijk uit op siliconenmatten, sjablonen matten is ook een optie. 
Plaats in de vriezer en laat hard worden. 
Bak in ca. 20 minuten krokant in een oven van 150 °C. 
Breek in stukken en bewaar in een goed afgesloten bak tussen keukenpapier. 
 

 Bereiding chocoladecrumble 
50 gram ongezouten 

roomboter 
75 gram lichtbruine 

basterdsuiker 
½ ei (M) 
½ tl vanille-extract 
100 gram bloem 
snuf zout 
½ tl baking soda 
50 gram chocolate chips 
 

Doe de boter en basterdsuiker in een kom en mix tot een romig geheel.  
Voeg het ei en het vanille-extract toe en mix tot een glad mengsel. 
Voeg het bloem, zout en de bakingsoda toe en zet de mixer uit zodra de bloem is opgenomen. 
Kneed de chocolate chips door het deeg. 
Laat het deeg minstens 1 uur rusten in de koelkast. 
Verdeel het deeg daarna in 8 gelijke stukken. 
Draai balletjes van de stukjes deeg en leg ze met voldoende tussenruimte op de bakplaat. 
Bak in een voorverwarmde oven van 170 °C (boven- en onderwarmte) in 12-14 minuten goudbruin. De koekjes zijn na het bakken nog een 
beetje zacht. 
Laat ze een paar minuten op de bakplaat afkoelen en verplaats ze daarna naar een rooster waar ze volledig af kunnen koelen. 
Verkruimel de koekje tot grof kruim. 
 

 Uitserveren 
 Maak een compositie van alle ingrediënten. 
 

https://www.laurasbakery.nl/zelf-vanille-extract-maken/

