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Amuse 
Thaise eiersalade 
Glaasje oriëntaalse kip met avocado mayonaise 
 
 
 
Voorgerecht 
Oriëntaals bakje met groenten en vis 
 
 
 
Soep 
Pompoensoep met kokos 
 
 
 
Hoofdgerecht 
Rendang  
 
 
 
Nagerecht 
Bananenbollen met kokosijs 
 
 
 
 
 
 
 



Thaise eiersalade 
Amuse 1, 15 personen 
 
15 stuks  eieren 1 pp. 
3 eetlepels  chilisaus 
2 eetlepels  ongezouten pinda’s 
4 takjes  verse koriander 
1 stuks  limoensap 
1-3 eetlepels  Thaise vissaus 
½ krop   ijsbergsla 
 
Extra:   vijzel 
 
Kook de eieren hard en laat ze afkoelen. 
Pel de eieren. Prak ze met een vork grof, het moet geen heel fijn geheel zijn, 
lekkere brokjes ei. 
Doe bij het ei de chilisaus tot het net smeuïg is. Let op er komen nog meer natte 
ingrediënten bij. Doe er niet te veel in anders is aan het einde je gerecht te nat! 
Doe nu het limoensap erbij. Beetje bij beetje je kunt later eventueel nog iets 
toevoegen. 
Doe de vissaus erbij, dit naar smaak.  
Stamp de pinda’s in de vijzel een paar keer, niet te fijn! Het moeten pinda’s 
blijven, en doe erbij. Daarna de koriander fijnsnijden en erdoor. Proeven en 
eventueel wat meer limoensap/vissaus toevoegen 
Het moet een frisse smaak hebben, de vissaus mag niet overheersen. 
 
Uitserveren 
Serveer de eiersalade in een blaadje ijsbergsla. 
 
Glaasje oriëntaalse kip (Thais) met avocado mayonaise 
Amuse 2, 15 personen 
 
400  gram  kipfilet 
3 stuks  limoenen 
1 stuks  Spaanse rode peper 
8 blaadjes kafferlimoen 
3 eetlepels arachideolie 
2 eetlepels  Thaise vissaus 
1 stuks  avocado 
2 stuks  eidooier vloeibaar 
1  theelepel  Dijonmosterd 
      peper en zout 
1 dl  zonnebloemolie 
 
Extra:   spuitzak 
 
Snijd de blaadjes kafferlimoen in heel dunne reepjes, en verwijder de nerf in het 
midden. 
Snijd ook de peper overlangs in dunne reepjes, verwijder eerst de zaden en de 
zaadlijst. 
 



Snijd de kipfilet in stukken tot een soort gehakt en braad het aan in de 
arachideolie. 
 
Doe de reepjes kafferlimoen en de peper erbij, maar houd van beide iets apart 
voor de garnering. 
Als het kipgehakt gaar is voeg je het sap van de limoenen en de vissaus er 
beetje bij beetje bij tot het geheel naar jouw smaak is. 
 
Mayonaise 
Prak de avocado fijn. Doe de eidooiers met peper en zout in een ruime kom. Klop 
er langzaam met de garde druppel voor druppel olie door. En zodra de 
mayonaise bindt, voeg je er de geprakte avocado aan toe. Breng op smaak met 
peper en zout. 
 
Uitserveren 
Verdeel de kip in de glaasjes en voeg de avocadomayonaise er d.m.v. een 
spuitzak aan toe. Garneer met de reepjes kafferlimoen en peper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oriëntaals bakje met groenten en vis 
Voorgerecht, 15 personen 
 
45 stuks  vierkante loempiavellen: 3 vellen per bakje 
900  gram   tilapiafilet 
500  gram  peultjes 
3  stuks  rode paprika 
6  stuks  bosuitjes 
3  eetlepels ABC ketjap  
100  gram  cashewnoten 
6  eetlepels sojasaus groene dop 
10  eetlepels teriyakisaus 
8 teentjes knoflook 
1 stuk  verse gember van ca 4 cm 
6  eetlepels zonnebloemolie 
   peper en zout 
  
Extra:   15 kommetjes van ca.12 cm doorsnede. 
   schone theedoek 
   bakbonen 
   bakpapier 
   vershoudfolie 
  
Oven voorverwarmen op 180° C. 
Maak een marinade in een kom van sojasaus en teriyakisaus. 
Verwarm de oven voor op 180° C. Ontdooi het stapeltje loempiavellen onder een 
natte schone theedoek zodat ze niet uitdrogen. Vet de kommetjes in met 
zonnebloemolie. Leg een loempiavel in een kommetje en bestrijk lichtjes met 
nog een laagje zonnebloemolie. Herhaal dit nog 2 keer. Het bovenste laagje 
moet ook ingestreken zijn. Knip daarna eventuele stukjes af die buiten de rand 
het kommetje hangen. Vul de kommetjes met bakbonen om te voorkomen dat 
het deeg opbolt. Zet de kommetjes ongeveer 10-15 minuten in de oven totdat ze 
goud bruin zijn. Laat de bakjes afkoelen met de bakbonen erin. Als de bakjes 
afgekoeld zijn haal je de bakbonen eruit. Deze bewaren voor hergebruik. Haal de 
krokante bakjes uit de kommetjes. 
  
Rooster de cashewnoten 2 minuten in een droge koekenpan. Haal ze uit de pan 
en roer ze door de ketjap. Bak nog 1 minuut in pan en laat ze afkoelen op een 
stukje bakpapier. Leg ze uit elkaar zodat ze niet aan elkaar plakken. 
 
Snijd de tilapia in stukjes. Voeg peper en zout toe. 
Verhit een scheut zonnebloemolie in een antiaanbakpan en bak de tilapia op 
hoog vuur rondom aan. 
  
Verwijder de steel en zaadlijsten van de paprika en snijd in reepjes. Verhit een 
eetlepel zonnebloemolie in een wokpan en bak de geperste knoflook met de 
verse gember aan. Voeg de peultjes, paprika en de in ringen gesneden bosui toe 
en bak 5 minuten. Schenk de marinade bij de groente en roer goed door. Voeg 
de gebakken stukjes tilapia toe, meng met de groente en schep in de krokante 
bakjes. Bestrooi met de cashewnoten en serveer meteen. 
  
 



Pompoensoep met kokos 
Soep, 15 personen 
 
2  eetlepels zonnebloemolie 
2  stuks  pepers rood 
1 teentje knoflook  
4 stuks  sjalotjes 
1 stengel citroengras  
7,5 dl   kippenbouillon van tablet 
3,5 dl   kokosmelk 
1  stuks  flespompoen 
1 bosje  basilicumblaadjes 
10 blaadjes  koriander 
1 cm  gember 
 
*1 kippenbouillontablet is voor 1 liter. 
 
Verhit de zonnebloemolie in een pan en voeg de gehakte knoflook, de 
fijngesneden sjalotjes, de fijngesneden rode pepers, zonder zaadlijsten, en de 
fijngehakte verse gember toe en roerbak even kort zodat alle geuren vrijkomen. 
Voeg nu de geschilde flespompoenblokjes toe, bak kort mee en voeg daarna de 
kippenbouillon, het gekneusde citroengras en de kokosmelk toe. 
Laat nu zachtjes doorkoken tot de pompoen zacht wordt. 
Haal het citroengras uit de soep en pureer vervolgens de soep met de 
staafmixer.  
Voeg als laatste de fijngesneden koriander toe en garneer met een paar blaadjes 
basilicum. 
 
Uitserveren 
Serveer de soep in kleine kommetjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rendang 
Hoofdgerecht, 15 personen 
 
Atjar 
Mee beginnen: 
 
2 stuks  komkommer 
2 stuks   rode paprika 
300  gram  witte kool  
4 cm  verse gember 
5  teentjes  knoflook 
2 theelepels kurkuma 
3 dl  witte wijnazijn 
5 eetlepels suiker 
   peper en zout 
 
*schil eventueel de paprika’s 
 
Extra:   mandoline 
 
Halveer de komkommer en verwijder de zaadlijsten met een lepel. Snijd de 
komkommer in dunne schuine plakjes. Snijd paprika en witte kool in dunne 
reepjes. 
Breng een pan water met een beetje zout aan de kook en blancheer de groente 
circa 2 minuten. Rasp de gember en de knoflook en meng ze met de kurkuma en 
een beetje zout. Breng de wijnazijn met de suiker aan de kook en voeg de 
gemberpasta toe. Giet de groente af en spoel ze koud en laat goed uitlekken.  
Schep het kruidenazijnmengsel door de groente en laat dit goed intrekken. Breng 
op smaak met peper en zout. Schep de groente regelmatig om zodat het 
zoetzuur goed met de groente vermengd.  
Laat de atjar minimaal 30 minuten afkoelen. 
Laat de atjar zo lang mogelijk intrekken. 
 
Rendang  
 
3  stuks  rode peper 
3 stuks  rawit,gedroogde rode pepers 
2 kilogram rundvlees 
5 stuks  ui 
12 teentjes  knoflook 
22  stuks  kemirinoten 
5  theelepels korianderkorrels 
      arachideolie 
4  stengels citroengras 
10 cm  gember 
10  cm  laos 
10  blaadjes  salamblad, Indisch laurierblad 
15 blaadjes  djeruk purut, limoenblad 
8 dl   runderbouillon van tablet 
2 eetlepels  palmsuiker 
6  dl  ABC Ketjap 



750 gram  rijst 
500 gram  sperziebonen 
   zout 
 
Extra:   vijzel 
                          snelkookpan 
 
   
Snijd het vlees in blokjes. Verwijder de zaadjes uit de rode peper en rawit en 
snijd de pepers in ringen. Pel en snipper de grote uien. Pel en snijd de 
knoflook fijn. Vijzel de kemirinoten, korianderkorrels, pepers, knoflook en ui. 
Verhit olie in een pan en fruit de gevijzelde ingrediënten. Kneus de 
citroengrasstengels, schil de gember en de laos en snijd in plakjes. Voeg de 
laos, gember, citroengras, salamblad, en djeruk purut toe en bak kort mee. 
Voeg het vlees toe en bak het vlees tot het rondom bruin is. Blus af met de 
bouillon en roer de suiker en ketjap erdoor. Schep alles over in de 
snelkookpan en breng aan de kook. Sluit de pan en breng onder druk. Laat de 
Rendang 30 minuten onder druk garen.  Laat de pan afkoelen en open deze 
pas als er geen druk meer opstaat. Open de pan en controleer de Rendang op 
smaak. 
Kook de rijst volgens de gebruiksaanwijzing en blancheer de sperziebonen in 
water met zout.  
 
Uitserveren 
Maak het bord naar eigen inzicht op met de Rendang, rijst, sperziebonen en 
atjar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bananenbollen met kokosijs 
Nagerecht, 15 personen 
 
Kokosijs 
9 stuks  eidooiers vloeibaar 
300 gram  suiker 
7,5 dl  room 
3 dl  melk 
12 eetlepels  kokos 
12 eetlepels  Pina Colada 
                            ijsblokjes 
 
Breng de melk met de suiker, gemalen kokos en Pina Colada aan de kook en laat 
5 minuten op een laag vuurtje trekken.  
Meng de eidooiers met de room en roer dit grondig. 
Meng de kokende melk bij de room met eidooiers en breng tot onder het 
kookpunt. 
Zeef de massa en laat zo snel mogelijk op ijswater afkoelen. 
Draai ijs in de ijsmachine. 
 
Bananenbollen 
300 gram  zelfrijzend bakmeel 
1 zakje  vanillesuiker 
3 stuks  eieren 
30 gram  suiker 
3 theelepels  kaneel 
1,5 dl  melk 
6 stuks  bananen 
                            zonnebloemolie 
 
Extra:   keukenpapier 
 
Doe de melk, eieren, suiker, vanillesuiker, kaneel en zelfrijzend bakmeel in een 
beslagkom. 
Klop het geheel met een mixer tot een beslag. 
Schil de bananen en snijd ze in de lengte in 4 gelijke stukken en vervolgens in 
kleine stukken. 
Meng de stukken banaan voorzichtig door het deeg. 
Met behulp van 2 in de warme olie gedompelde lepels bananenbollen vormen en 
deze in de warme olie bakken. 
De bollen mooi goudbruin bakken. Laat uitlekken op keukenpapier. 
 
Klop er eventueel nog wat slagroom bij. 
 
Uitserveren 
Maak het bord op naar eigen inzicht. 
 
 
 


