
 
Maand:  April 2019 
Thema:  Citrus 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amuse 
Coquilles met citroen-saffraansaus 
 
 
Voorgerecht 
Romige avocado met tijgergarnalen en citrusvinaigrette 
 
 
Soep 
Tomatensoep met sinaasappel 
 
 
Hoofdgerecht 
Zeewolf in citrusolie en frisse Oosterse salade 
 
 
Dessert 
Sinaasappelbavarois met physalissen 
 
  



Coquilles met citroen-saffraansaus

1  stuk   venkelknol 
4  eetlepels  olijfolie traditioneel 
0,5  dl   groentebouillon van tablet 
0,5  dl   Noilly Prat 
1  buisje  saffraandraadjes 
2  stuks   citroenen 
1  theelepel  maïzena 

mespunt  suiker 
15     stuks    coquilles 1pp 
   peper en zout 
 
Extra:   Japanse mandoline 
   keukenpapier 
   
 
Maak de venkel schoon en snijd deze met de mandoline in zeer dunne plakjes.  
Verhit de olijfolie traditioneel in een pan en stoof de venkel. Blus af met de 
groentebouillon en de Noilly Prat. Breng vervolgens weer aan de kook en voeg de 
saffraan toe.  
 
Laat de venkel uitlekken op een zeef.  
 
Was de citroenen met warm water, rasp de schil en pers het sap uit. Roer de 
maïzena los in het citroensap en bind er het stoofvocht van de venkel mee. Voeg 
de geraspte citroenschil, suiker, peper en zout toe.  
 
Spoel de coquilles af en dep droog. Kruid met peper en zout. Verhit de 
antiaanbakpan en bak coquilles 1 minuut aan elke kant.  
 
Uitserveren 
Leg de venkel in een diep bord, leg de coquille erop en lepel er de citroen-
saffraan saus over.  
Serveer meteen uit. 
  



Romige avocado met tijgergarnalen en citrus vinaigrette 

7  stuks  rijpe avocado's 1/2 p.p. 
150 gram   veldsla  

Crema de balsamico    
   zeezout 
   zwarte peper 

 
Extra:   vershoudfolie 

steekring ø 11,5 cm 
 

Avocado hier mee beginnen 
Halveer de avocado’s en verwijder de pit en schil. Snijd een avocadohelft in de 
breedte in 4-5 parten en leg deze tussen twee vellen verhoudfolie. Plet de 
avocado met de platte kant van een pannetje en vorm tot een gelijkmatige cirkel 
van circa 2 millimeter dik. Uit een halve avocado kun je zo een cirkel maken van 
12 cm doorsnee. 
Ga zo verder met de andere helften. Bewaar in de diepvries. Leg de 
vershoudfolie direct op de platen van de diepvries. Niet op elkaar stapelen. 
 
Citrusvinaigrette        
1   stuk  limoen        
½  stuk  sinaasappel        
1/3  stuk  rode grapefruit  
1   theelepel  Dijon mosterd  
0,75  dl   Extra vierge olijfolie  
1   eetlepel  honing  
   zeezout 
   zwarte peper 
 
Extra:   rasp 
   vershoudfolie 
 
Rasp de limoen, een halve sinaasappel en een derde rode grapefruit en pers in 
deze verhoudingen ook uit. Roer de mosterd en zeezout door het sap. Voeg de 
olijfolie in een klein straaltje al roerende toe tot de vinaigrette gaat binden. Voeg 
de honing en Citrus-rasp toe en breng op smaak met peper uit de molen. Zet 
afgedekt weg.  
 
Tijgergarnalen 
30 stuks  tijgergarnalen 
   olijfolie traditioneel 
   zeezout  
 
Extra:   keukenpapier 
 
Ontdooi de garnalen in koud water. Pel de garnalen, snijd ze overlangs 
doormidden en controleer of het darmkanaal verwijderd is. Dep goed droog en 
breng op smaak met zeezout. Verhit een scheutje olijfolie in een antiaanbakpan 
en bak de garnalen circa 1-2 minuten tot ze niet meer glazig zijn. Haal ze daarna 
direct uit de pan, zodat ze niet doorgaren. Doe dit net voor het uitserveren. 
 



Chips zoete aardappel 
1 stuk  zoete aardappel 
   arachideolie om te bakken 
 
Extra:   keukenpapier  
 
Was de zoete aardappel met schil. Schaaf met de dunschiller flinterdunne 
plakken ca. 1 mm dik. Bak de plakken VLAK VOOR UITSERVEREN in olie 
goudbruin en krokant en laat ze uitlekken op keukenpapier. 
 
Cashewnoten 
 
50  gram  Cashewnoten 
 
Rooster de noten even in een droge koekenpan en hak in grove stukjes.  
 
Uitserveren 
Haal de folie van de bovenzijde van de avocado af.  
Steek uit met een steker van ø 11,5 cm, de grootste steker uit de stekerdoos. 
Leg op elk bord een bevroren plak avocado. De avocado is in ca. 5 minuten 
ontdooid.  
Bestrooi de avocado gelijkmatig met een beetje zeezout en versgemalen peper 
uit de molen.  
Maak de veldsla vlak van tevoren lichtjes aan met de Citrusvinaigrette en verdeel 
over de avocado. Leg de garnalen op de veldsla.  
Leg er de zoete aardappelchips bij.  
Maak af met een paar streepjes Crema de balsamico en de geroosterde 
cashewnootjes. 
  



Tomatensoep met sinaasappel 

Runderbouillon 
1000  gram  rundvlees 
2  stuks  winterwortels 
2  stelen  bleekselderij 
2  stuks  uien 
3 tenen  knoflook 
1 stuk  prei 
3  stuks  tomaten 
1  takje   lavas (maggiplant) 
8  stuks  peperkorrels 
4  stuks  jeneverbessen 
2  stukjes  foelie 

(zee)zout 
2,5  liter   water 

olijfolie traditioneel 
 

Extra:   snelkoopan 
 
Was en snijd alle groenten: de uien kunnen gehalveerd worden en de knoflook 
mag in de schil blijven. Doe een scheutje olijfolie in een hoge soeppan en braad 
hierin het rundvlees in enkele minuten rondom bruin. Voeg vervolgens de 
groenten, de kruiden, de peperkorrels (even kneuzen van te voren) en het water 
toe. 
Breng het geheel tot dichtbij het kookpunt. Sluit de snelkookpan en laat 40 
minuten onder druk koken.  
Zeef de bouillon door een fijne zeef. Voeg tenslotte naar smaak zout toe. 
 
Overige ingrediënten 
750  gram   gerijpte tomaten 
2  tenen   knoflook 
3 stuks  uien 

boter 
1 theelepel  kerriepoeder 
2  eetlepels  gemberwortel 
300  gram   wortel  
3  stuks  sinaasappelen, sap van 
2,0  liter   runderbouillon 

Cayennepeper 
nootmuskaat 

15 stuks  rode  cherrytomaatjes  
8  stuks  gele  cherrytomaatjes 

bieslook 
1  dl   slagroom
 
Pel de uien en snipper de knoflooktenen  fijn. Snijd de tomaten in vieren. 
Laat de boter in de pan smelten en fruit hierin de uien en de knoflook aan.  
Voeg de kerriepoeder en geraspte gemberwortel toe, evenals de geraspte wortel 
en de tomaten. Doe de deksel op de pan en laat langzaam gaar stoven. 
Blender de groente met een beetje bouillon, zeef de massa, en doe terug in de 
soeppan en voeg de resterende bouillon en gedoseerd het sinaasappelsap toe. 



Breng de soep aan de kook en breng op smaak met zout, peper, ietwat 
cayennepeper en nootmuskaat. 
 
Klop de slagroom lobbig, halveer de ontvelde cherrytomaten en hak de bieslook 
fijn. Doe een beetje olie in de pan en bak de tomaatjes ca. ½-1 minuut aan. 
 
Uitserveren 
Leg in de voorverwarmde borden twee halve rode en een half geel cherrytomaatje. 
Schenk de soep erover en garneer af met een beetje gesneden bieslook en een 
toefje slagroom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeewolf in citrusolie en frisse Oosterse salade 

15 stuks  zeewolffilets 1pp 
2  stuks  limoenen  
2 stuks  citroenen  
2  stuks  sinaasappels  
4  teentjes knoflook  
2  eetlepels korianderzaad  
20 stuks  zwarte peperkorrels  
3  mespuntjes kurkuma  
6  stuks   steranijs  
1,5 dl   zonnebloemolie  
350  gram  soba noedels  
 
Was de limoen, citroen en sinaasappel met warm water.  
Schil de sinaasappel zeer dun en snijd het eventuele wit van de schil. Bewaar het 
vruchtvlees van de sinaasappel voor de salade. Pel en snijd de knoflook in 
plakjes.  
Vijzel de ketoembar (=korianderzaad) en de peperkorrels.  
Verhit ½-1 dl zonnebloemolie in een diepe pan en fruit de knoflook, ketoembar, 
peperkorrels, kurkuma en steranijs. Voeg de vis toe en bak de vis rondom bruin. 
Voeg de citrusschillen toe en laat de vis rustig in de pan garen. 
 
Kook de noedels gaar in 4 minuten volgens de gebruiksaanwijzing. 
 
Oosterse salade 
200  gram   cashewnoten  
2  stuks  mango’s  
600  gram   watermeloen  
4  takjes  koriander  
3  stuks  rode ui  
1,5  stuks  komkommer 
   zonnebloemolie 
 
Verhit een scheutje zonnebloemolie in een koekenpan en rooster de cashewnoten 
goudbruin. Schil de mango en watermeloen, verwijder de pitten en snijd het 
vruchtvlees in stukjes. Pluk en hak de koriander. Pel en snijd de uien in halve 
ringen. Halveer de komkommer met schil en verwijder de zaadlijsten, snijd de 
komkommer in mooie chinoise repen. Snijd de partjes uit de sinaasappel en 
bewaar de uitgesneden sinaasappel voor het sap. Meng het fruit met de 
komkommer, ui, koriander en sap van de uitgesneden sinaasappel. 
 
 
Uitserveren 
Verdeel de noedels over de borden en schep de vis erop. 
Verdeel de salade erover en bestrooi met cashewnoten. 
  



Sinaasappelbavarois met physalissen 

Zeste 
3  stuks  sinaasappels 
 
Was de sinaasappels. 
Schil de 3 sinaasappels met het zesteur  op in dikke zestes. 
Zorg dat alle wit van de sinaasappelschil weggesneden is, dit wordt namelijk 
bitter. 
Haal nu de partjes sinaasappel uit de vliezen. Er mogen geen vliezen meer in 
zitten. Snijd het vruchtvlees in stukjes, deze worden straks in de bavarois 
gebruikt. 
Breng de zestes tot 3 maal aan de kook met koud water. Vervang dus telkens 
het warme water weer door koud water en breng aan de kook. Zet ze de vierde 
keer net onder water en voeg dezelfde hoeveelheid suiker toe als water en laat 
opkoken. 
Zet het vuur laag en laat de zestes konfijten tot ze mooi doorschijnend zijn. 
 
Sinaasapppelbaravois 
9  dl   sinaasappelsap 
3 dl   slagroom 
4  stuks  eiwitten vloeibaar 
12  blaadjes  gelatine 
2  stuks  citroen, sap van 
180 gram   suiker 
0,7 dl   water 

zout 
 

Extra:   vershoudfolie 
 

Week de gelatine in koud water. 
Pers de citroen uit en zet het sap weg. 
Doe het sinaasappelsap in een ruime kom zodat je straks goed de slagroom en 
eiwitten erdoor kan scheppen. 
Verwarm het water met 1/3 van de suiker en een beetje sinaasappelsap.  
 
Als het water goed warm is, het hoeft niet te koken, de gelatine uitknijpen en al 
roerend  in het water oplossen. Giet al roerend in de kom met sinaasappelsap. 
Schenk het citroensap bij het sinaasappelsap en roer goed door en laat goed 
afkoelen. 
 
Klop de slagroom met 1/3 van de suiker.  
Klop de eiwitten met een snufje zout en het laatste deel suiker stijf. 
 
Zodra je ziet dat de gelatine begint te pakken en het sinaasappelmengsel ietsje 
lobbig begint te worden voeg je de geklopte slagroom toe en schep dit luchtig 
door elkaar. 
 
Let op: het mengsel moet echt lobbig zijn want voeg je de slagroom te vroeg 
toe dan mengt het niet mooi en zakt het sinaasappelmengsel er steeds uit.  
 



Scheidt de slagroom zich niet meer van het sinaasappelmengsel af. Voeg dan de 
eiwitten toe en schep voorzichtig om tot een gelijkmatige bavarois. Voeg 
tenslotte de stukjes sinaasappel toe en meng deze onder de bavarois. 
Bekleed de patévorm met vershoudfolie. Giet de bavarois in een patévorm en 
laat gedurende enkele uren verder opstijven in de koelkast. 
 
Crunch 
75  gram   bloem 
75  gram  boter 
75  gram  suiker 
1  theelepel bakpoeder 
2  takjes  munt 

snufje  zout 
 

Extra:   bakpapier 
 
Oven voorverwarmen op 150°  
Verwarm de boter en snijd de blaadjes munt zeer fijn. 
Zeef de bloem en voeg hierbij het bakpoeder, snufje zout, de suiker en de 
gesmolten boter. Meng goed door elkaar. Voeg daarna de munt toe en meng 
nogmaals. 
Leg het deeg op een silpat en leg hier een stuk bakpapier op. Rol het deeg uit tot 
ca. 3 mm dikte. Bak dit goudbruin in een voorverwarmde oven van 150° 
ongeveer 10-15 minuten. Laat afkoelen, verkruimel en bewaar luchtdicht. 
 
Physalissen 
5  mandjes  physalissen 
1  dl   sinaasappelsap 
1  dl   Grand Marnier 

klontje boter 
 
Ontdoe de physalissen van hun omhulsel en snijd 2/3 deel half door en 1/3 laat 
je heel. Bewaar per persoon 2 stuks met omhulsel. 
Vlak voor het uitserveren doe een steekje boter in de pan en voeg de physalissen 
toe. Bak ze 2-3 minuten en voeg het sinaasappelsap en de Grand Marnier toe. 
Laat nog rustig 1 minuut sudderen. 
 
Garnering 
2  dl   slagroom 
75  gram   pure chocolade 

blaadjes  munt 
suiker 

 
Klop 2 dl slagroom met een beetje suiker stijf. 
 
Uitserveren 
Verdeel de crunch naar eigen inzicht op het bord. 
Snijd de bavarois in plakken en leg op het bord. Spuit hierop de slagroom en 
rasp hierover de chocolade. 
Schep hierbij de lauwwarme physalissen. Vouw de blaadjes van de apart 
gehouden physalissen naar achteren en leg deze bij het gerecht. 
Garneer af met een blaadje munt. 


