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Dit is een menu uit het

CCPL archief, juni 2016.

Amuse
Gefrituurde zeebaars
met rode bietenmayonaise

Voorgerecht
Zacht gegaarde kabeljauw op prei puree
met een velouté van postelein

Soep
Courgettesoep met een soezenrastertje

Hoofdgerecht
Ribeye met Garnalen en
Bisque van garnalen

Nagerecht
Fleurig Desser

Surf en Turf



Opmerkingen bij het Menu voor de maand Juni 2016
Het menu heeft als thema Surf & Turf.
Daar had nog niet iedereen van gehoord tijdens
de chefavond. De aanduiding komt oorspronkelĳk
uit de USA waar het staat voor een combinatie van
“Seafood and red meat”.

Rond dat thema werd een menu gemaakt met vis,
vlees en schaaldieren.

In de amuse treft de aardse smaak van rode biet
een stukje gefrituurde zeebaars op een lange
prikker. Controleer de filets nog even op graden of
schubben en snij ze dan in reepjes. Je hebt twee
reepjes per persoon nodig. Hou daar rekening mee
bij het snijden avan de filets. Breng de mayonaise
goed op smaak maar denk er wel aan dat de
bietensmaak behouden moet blijven. Overdrijf dus
niet met het citroensap of de azĳn.

Ook het voorgerecht heeft vis als hoofdingrediënt.
De kabeljauwfilet wordt sous vide gegaard in de
Roner. Het resultaat is een prachtig gegaard stukje
vis dat in lamellen uiteen valt op het bord. Thuis
kun je dan kiezen voor stomen, stoven of bakken.
Lees even de opmerking over de postelein in de
receptuur. Tijdens de chefavond hebben we de
velouté van raapstelen gemaakt. De combinatie
van de elementen viel bij alle 15 deelnemers zeer
goed in de smaak.

Bij de soep was het soezenrastertje nog de
grootste uitdaging. Allereerst een opmerking
over gebruik van de Kitchenaid: De garde van
de Kitchenaid gebruik je alleen voor het kloppen
van slagroom, eieren, eiwitten en licht beslag.
Van soezendeeg en andere deegsoorten breken
de draden van de garde en zo’n garde kost toch
al gauw € 35,- Gebruik voor het soezendeeg dus
de platte menghaak (ook wel bisschopsmijter
genoemd).
Maak het soezendeeg volgens het recept en maak
het niet tè stevig. Een beetje extra ei zorgt voor
een wat makkelĳker te spuiten deeg. Het gaatje in
de spuitzak mag niet te groot zĳn, maar toch groot
genoeg dat het deeg erdoor gedrukt kan worden.

Trek de strepen vlot dan krijg je mooie lĳnen deeg
en zorg ervoor dat de rasters groot genoeg zĳn
op op de randen van de soepkop te liggen. Na het
bakken (hou goed in de gaten) meteen van de
silpat of bakpapier afhalen. Als ze als afgekoeld zĳn
breken de rasters erg makkelĳk. De kwarteleitjes
worden als spiegeleitjes gebakken en daarna
uitgestoken met een ronde steker.

Het thema Surf & Turf komt dan terug in
het hoofdgerecht. Hier hebben we best wat
aanpassingen aan gedaan doordat we gekozen
hebben voor ribeye die aan 1 stuk gebraden wordt.
Dit duurt best even, dus begin meteen aan het
vlees: 1 uur marineren, ongeveer een uur bakken
en garen en dan nog minstens 15 minuten laten
rusten. Let er op dat de kerntemperatuurmeter met
de punt goed in het midden van het stuk vlees zit.
Het witte temperatuurmetertje op de oven zetten
en niet er in (dat weet hopelĳk iedereen, maar
toch...).
Van de schalen van de garnalen wordt de bisque
gemaakt. Let erop dat deze voldoende ingekookt
wordt en goed op smaak is.De saus vormt de
verbinding tussen de garnalen en het vlees.

Het dessert hebben we noodgedwongen wat
aangepast. Eigenlĳk moeten jasmĳnbloemtjes in
de room getrokken worden, maar jasmĳn bloeit
aan het eind van de zomer en staat niet bij CCPL
in de tuin... Met wat aanpassingen werd het echter
een lekker toetje. De bloemetjes moeten jullie er
maar even bij denken, dat is logisitiek helaas niet
haalbaar en zou zonde zĳn van het geld.

Voor de foto’s hebben we de gerechten op zwarte
leistenen plaatjes opgemaakt. Daar hebben we er
maar twee van. De opmaak is echter een suggestie.
Leef je gerust uit met je eigen ideeën.
Stuur gerust eens een foto van het resultaat via
secretaris@ccpl.nl naar ons op.

Veel kookplezier en smakelĳk eten!

Namens de receptuurcommissie; John Biard



Juni 2016

Amuse (15 personen)

Gefrituurde zeebaars met rode bieten-mayonaise

Bieten-mayonaise

Eigeel van 2 eieren, vers > GEBRUIK HET EIWIT VOOR DE ZEEBAARS
5 gram mosterd
1 eetlepel azĳn
1 dl zonnebloemolie

citroensap
4 stuks rode bieten, gekookt
1 dl crème fraiche

Borage cress
peper en zout

Extra: spuitzak

Zorg dat alle ingrediënten voor de bietenmayonaise op kamertemperatuur zĳn. Meng de
eierdooiers, mosterd en de azĳn met een garde en voeg naar smaak peper en zout toe.
Voeg nu in een dunne straal de olie toe en blijf langzaam doorroeren, niet opkloppen!
Breng eventueel nog op smaak met citroensap of extra azĳn.

Verwijder eventuele oneffenheden van drie bieten. Pureer de bieten tot een gladde massa,
meng deze onder de mayonaise en voeg beetje bij beetje crème fraîche toe. Proef en
breng op smaak met eventueel zout en peper.

Snij de vierde biet in een fĳne brunoise van 3 mm (Deze gebruik je als garnering op de
bietenmayonaise).

Zeebaars

4 stuks Zeebaarsfilet
eiwit van 2 eieren, vers > GEBRUIK HET EIWIT VAN DE BIETEN MAYONAISE
panko
lange saté prikkers
witte peper en zout
Arachideolie

Extra: thermometer
keukenpapier
spuitzak

Snijd zeebaarsfilets in de breedte in repen van circa 1 cm breed en rijg telkens twee
stukjes zeebaarsfilet op een lange prikker. Kruid de vis met voldoende zout en witte
peper. Haal deze vervolgens door het losgeslagen eiwit en paneer daarna in de panko.

Gebruik voor het frituren een wok.
Frituur de visprikker, net voor het uitserveren, krokant in de olie van 180°C. Laat even
uitlekken op keukenpapier.

Presentatie
Spuit de mayonaise met behulp van een spuitzak in een champagne flûte.
Leg op de mayonaise enkele blokjes rode biet en garneer met de cress.
Zet de prikker met de zeebaars erin en serveer.
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Voorgerecht (15 personen) 1/2

Zacht gegaarde kabeljauw op prei puree met een velouté van postelein 1/2

Opmerking vooraf:
De velouté wordt volgens het recept van postelein gemaakt.
Postelein is een tere groente met een beperkte verkrijgbaarheid en een beperkte
houdbaarheid. Dat is een lastige combinatie als we dergelijke ingrediënten op
het menu zetten, omdat het logistiek onmogelijk is om dagelijks een verse aanvoer
van de groente te krijgen. Het kan dus zijn dat er geen postelein is.
Alternatieven zijn dan Andijvie, Raapstelen of Spinazie. Jullie zullen hier dan inventief
mee om moeten gaan, maar de bereidingswĳze blijft gelijk met de beschrijving.
Als de groenten wat slap zijn leg je ze zo lang mogelijk in ijswater.
Kort voor gebruik eruit halen, drogen en verwerken

Velouté
1 stuks sjalot
½ aardappel, kruimig
1 takje tĳm
1 blaadje laurier
2,5 dl groentebouillon van tablet
2 bosjes postelein indien er geen postelein is dan: 200 gram spinazie/andijvie/raapstelen
15 gram boter

zout en peper

Extra: ijsklontjes

Was de postelein en sorteer hiervan per persoon 3 mooie blaadjes en leg ze weg.
Stoof de gesnipperde sjalot en de in blokjes gesneden aardappel in boter zonder ze te
laten kleuren gedurende 5 minuten. Giet de groentebouillon erbij en voeg er de tĳm,
laurier en de rest van de postelein aan toe. Laat het geheel zachtjes koken gedurende 25
minuten. Mix de soep en zeef ze. Koel ze nu direct terug in ijswater en zet in de koeling
voor ca. 45 minuten.
Breng ze opnieuw aan de kook en breng ze op smaak met peper en zout.

Aardappelkrokant en schorseneer
2 stuks grote vastkokende aardappelen
1 stuks schorseneer

zwart zeezout
zeezout
Arachideolie

Extra: thermometer
keukenpapier

Schil de aardappelen en snij deze in mooie gelĳke blokjes van 5 mm. Was de schorseneer
en maak dunne repen met een dunschiller (je houd dan decoratieve zwarte randjes aan
de repen).

Frituur de aardappelblokjes de eerste keer op 160˚C tot ze enigszins krokant worden.
Frituur de aardappelblokjes kort voor het uitserveren een tweede keer en bak ze
goudbruin en krokant op 185˚C. Bak ook de repen schorseneer vlak voor het opdienen
krokant in een aparte wok of pan met olie op 180˚C.
Laat ze heel even afdruppen op keukenpapier en bestrooi de aardappelkrokant licht met
zwart zeezout en de schorseneer met gewoon zeezout.

>>> Lees verder >>>
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Prei puree
2 stuks prei (alleen het wit)
3 stuks grote aardappelen, kruimig
1 ei, vers

boter
melk
zout en witte peper

Schil de aardappelen en maak blokjes. Maak de prei, alleen de witte delen, goed schoon
en snij klein. Kook de aardappelen gaar en laat de laatste 10 minuten de prei meekoken.
Giet af. Doe hierbij het ei, een steek boter en een scheutje melk. Pureer het geheel glad
en fĳn. Breng op smaak met witte peper en zout.

Kabeljauw
1 kg kabeljauw
1 stuks verse laurier per vacumeerzak

olijfolie rode dop
peper en zout

Extra: vacumeerzakken
vispincet
röner

Maak de kabeljauw schoon, ontvel hem en verwijder de laatste graatjes. Portioneer per
persoon een mooi stukje kabeljauw: maak strakke snĳranden. Bestrooi met peper en
zout en doe de porties in een vacumeerzak . Voeg per 100 gr kabeljauw 1 eetlepel olijfolie
en 1 laurierblaadje toe. Vacuümmeer het geheel.
Gaar de kabeljauw in de Röner, 20 minuten op exact 50 C.

Presentatie
Neem een groot bord. Maak een streep van de prei puree op het midden van het bord,
ca. 1-2 mm hoog. Leg in het midden hierop de kabeljauw. Boven op de kabeljauw enkele
sliertjes schorseneer.
Hiernaast een streep van de postelein-velouté. Hierin leg je speels 3 blaadjes postelein.
Aan de ander kant van de preipuree leg je de aardappelkrokantjes.

Voorgerecht (15 personen) - vervolg

Zacht gegaarde kabeljauw op prei puree met een velouté van postelein 2/2



Soep (15 personen)

Courgettesoep met een soezenrastertje 1/2

Courgettesoep
3 stuks grote wortels
1 stuks prei
3 stuks uien, gesnipperd
5 teentjes knoflook
2 stuks tomaten
4 stengels bleekselderĳ
5 stuks courgettes
1 bouquet garni van tĳm, peterselie, dragon, kervel
10 takjes verse munt
3 dl slagroom
3 liter water

Groentebouillon blokken
1 eetlepel zeezout

zout en peper
scheutje olijfolie rode dop

Extra: vetzeef

Snij de uien en de knoflook en bak deze met een flinke scheut olijfolie in een soeppan
glazig voor ca. 2-3 minuten. Snij de overige soepgroente, uitgezonderd de courgettes,
in grove stukken en doe deze bĳ de uien en knoflook. Laat dit geheel onder zachtjes
doorroeren ca. 3 minuten mee stoven.
Breng ondertussen het water aan de kook. Doe dit bij de groentes en voeg 1 el zeezout
en het bouquet garni toe. Laat de soep 40 minuten zachtjes trekken met de deksel op de
pan. Haal de soep van het vuur en laat ze 15 minuten rusten. Doe het geheel door een
fĳne zeef.
Snij ondertussen de courgettes klein. Doe deze in de soep en breng het geheel
opnieuw aan de kook. Laat de soep ca. 20 minuten zachtjes doorkoken. Controleer op
gaarheid. Scheur de blaadjes munt van de takken en hak ze fĳn en voeg ze toe aan de
courgettesoep. Zet het vuur uit en pureer alles met de staafmixer en roer de slagroom
er door. Breng op smaak met peper en zout. Eventueel nog groentebouillontabletten
toevoegen.

Soezenraster
1,5 dl melk
90 gram eiwit, vloeibaar
60 gram eigeel, vloeibaar
75 gram bloem
75 gram boter

Maanzaad

Extra: spuitzak
siliconenmatje/bakpapier

Oven voorverwarmen op 160ºC.
Breng de melk met de boter tegen de kook aan. Zeef de bloem en voeg deze toe. Meng
het geheel goed door elkaar en laat dit enkele minuten doorgaren op zacht vuur. Haal
de pan van het vuur. Doe het mengsel in de Kitchenaid met de witte vleugelgarde
(bisschopsmijter). Niet de draadgarde hiervoor gebruiken s.v.p.!
Voeg beetje bij beetje het eigeel/wit er aan toe onder rustig mengen.
Laat het geheel afkoelen en doe dit in een spuitzak. Spuit op een siliconenmatje/
bakpapier de vorm van een raster (ca 10 cm doorsnede). Bestrooi ze licht met maanzaad
en bak ze af in een voorverwarmde oven op 160˚ C tot ze lichtbruin zĳn.

>>> Lees verder >>>



Kwarteleitjes (1 pp )
olijfolie rode dop

Extra: steker

Bak de kwarteleitjes zachtjes in een beetje olijfolie. Zorg dat de dooier heel blijft. Steek
de dooier uit met een steker.

Presentatie
Giet de soep in soepkoppen. Leg hierover het soezenraster en daarop het kwarteleitje.

Soep (15 personen) - Vervolg

Courgettesoep met een soezenrastertje 2/2



Hoofdgerecht (15 personen)

Ribeye met garnalen en Bisque van garnalen 1/2

Let op de bereidingstijd van het vlees!
Lees ’Opmerkingen bij het Menu’ voorin het boekje.

Marinade:
4 eetlepels mosterd
4 eetlepels donkere basterdsuiker
8 theelepels hot pepper sauce
3 eetlepels olijfolie rode dop

versgemalen zwarte peper
zout

Meng de mosterd met de bruine suiker, hot pepper saus, olijfolie en zout en peper. Wrijf
de marinade over het stuk vlees en doe dit in een passende vacumeerzak. Voeg marinade
die je eventueel overhoudt toe in de zak. Vacumeer en laat 1 uur op kamertemperatuur
rusten.

Ribeye:
1,5 kilo Ribeye aan het stuk

roomboter
olijfolie rode dop

Extra: kernthermometer

Verwarm de oven voor op 135˚C.
Zet de thermostaat van de warmhoudkast (waar het servies in warm gehouden
wordt) op stand 5.
Haal de Ribeye uit de vacumeerzak. Bak het vlees rondom aan in hete olie en voeg een
paar klonten boter toe. Schep de smeltende boter over het vlees. Als de buitenkant
gekaramelliseerd is (dit gaat snel door de suiker in de marinade) haal je het vlees uit de
pan en leg het in een lage ovenschaal (of gastronorm bak).
Voeg het bakvet er aan toe en steek een temperatuurvoeler in het midden van het vlees.
Zet het vlees in de voorverwarmde oven en laat garen tot een kerntemperatuur van 48˚C.
(Dit duurt ongeveer 45 – 60 minuten!). Haal het vlees, als de kerntemperatuur bereikt is,
uit de oven, verwijder de temperatuurvoeler en laat in de warmhoudkast -niet afgedekt-
rusten voor minstens 15 minuten.

Salsa:
12 stuks trostomaten
1 stuks limoen Sap en rasp
2 stuks lente uitjes

peper en zout

Snij de tomaten kruislings in. Ontvel daarna de tomaten door ze enkele seconden in
kokend water te houden. Laat ze afkoelen en verwijder het vel. Snijd de tomaten in
vieren, verwijder de zaadjes en snijd het vruchtvlees in kleine blokjes van ca. 0,5-1
cm. Schep de tomaatblokjes in een schaaltje om met de limoenrasp, uienringetjes, 2 el
limoensap. Breng op smaak met peper en zout. Zet koud weg.

>>> Lees verder >>>



Bisque:
schalen van de garnalen

0,5 ltr water
1 stuks sjalot
1 stuks kleine wortel
1 stengel bleekselderĳ
3 tenen knoflook

snufje tĳm
1 eetlepel tomatenpuree
1 eetlepel peterselie

olijfolie
Cognac

Pel de garnalen en bewaar de schalen voor de bisque. Meng de garnalen in een kom met
de geperste knoflook, 1 el hot peppersaus, 1 el olijfolie. Peper en zout naar smaak.

Doe een klein beetje olijfolie in een pan (met deksel). Bak hierin kort de garnalenschalen
aan tot ze verkleuren. Voeg de kleingesneden sjalot, bleekselderij en wortel toe en bak
kort mee onder voortdurend roeren. Voeg nu de tĳm en tomatenpuree toe. Laat de
tomatenpuree even ontzuren en voeg dan het water toe. Breng aan de kook en zet daarna
klein met de deksel erop. Laat het geheel 45 minuten zachtjes pruttelen.

Haal de schalen uit de bisque en knĳp ze goed uit: laat geen smaak verloren gaan. Pureer
het geheel. Breng op smaak met cognac, peper en zout en desgewenst een scheutje room
en laat indien nodig nog wat inkoken. Voeg 1 el gesnipperde peterselie toe

Krieltjes:
500 gram geschilde, voorgekookte krieltjes

roomboter

Bak de krieltjes goudbruin in de roomboter.

Zeekraal:
200 gram zeekraal

Stoof de zeekraal kort in een pan met wat boter en hou het warm.

Garnalen:
45 stuks grote, ongepelde garnalen

Bak de garnalen kort aan in een hete wok.

Presentatie:
bieslook

Snijdt het vlees in mooie dunne plakken.
Snij het vet dat in het midden van het vlees zit weg.

Maak een mooie “veeg” saus over het bord.
Leg de krieltjes bij elkaar: strooi er een beetje gesnipperde bieslook over.
Leg op de de plak(ken) ribeye de zeekraal en vervolgens hierop 3 garnalen.
Serveer er de tomatensalsa bij.

Hoofdgerecht (15 personen) - vervolg

Ribeye met garnalen en Bisque van garnalen 2/2



Nagerecht (15 personen)

Dessert met bloemetjes 1/2

IJs
4 dl melk
3 dl room
240 gram eigeel vloeibaar
125 gram suiker
200 gram witte chocolade

Extra: thermometer
ijsklontjes

Verhit de melk en de room in een pan. Klop het eigeel los met de suiker en schenk het
melk-roommengsel erbij. Verhit het mengsel langzaam onder voortdurend kloppen met de
garde tot 82 graden tot het gaar is.
Verhit de witte chocola au bain marie tot hij vloeibaar is en doe dit bij het melk-
roommengsel. Roer e.e.a. goed door elkaar. Sla koud en draai er ijs van in de ijsmachine.
Zet weg in de vriezer.

Appelgelei
1 bakje limoncress
1 dl appelsap
1 gram xanthaangom
15 gram suiker

Extra: spuitflesje
doek

Maal de limoncress (bewaar een paar blaadjes voor de garnering) met het appelsap fijn
in de magimix keukenmachine. Voeg het xanthaangom toe terwĳl de machine draait en
meng kort en krachtig door. Los de suiker op in het mengsel en zeef dit door een fĳne
zeef of doek en doe de gelei in een spuitflesje.

Witte chocolademousse
3,5 dl room
5 gram gelatine
150 gram witte chocolade

Week de gelatine in koud water. Verhit 1 dl room op laag vuur en los de gelatine erin op.
Voeg de witte chocolade toe en laat die smelten.
Klop de rest van de room lobbig en meng deze door het chocolade/roommengsel.

Brownie
275 gram suiker
225 gram eieren vloeibaar
7 gram bakpoeder
125 gram bloem

Extra: bakvorm

Oven voorverwarmen op 180°C
Klop de suiker met de eieren. Smelt de pure chocolade en de boter au bain marie. Zeef
de bloem met het bakpoeder door een fĳne zeef. Voeg de chocoladeboter aan het ei-
suikermengsel toe, gevolgd door de bloem.
Doe het mengsel in een ingevette bakvorm en bak in ±25 minuten gaar in een oven van
180˚C.
Laat afkoelen en snij hiervan vierkantjes.

>>> Lees verder >>>



Nagerecht (15 personen) - Vervolg

Dessert met bloemetjes 2/2

Appelrondjes
2 stuks appels Elstar
1 dl Calvados

citroensap flesje
bruine basterd suiker
Tahoon cress

Extra: steker van ø 4 cm
witte mandoline met V-vormig mes

Zet het inzetstuk voor dunne plakjes in de witte mandoline met V-vormig mes.
Snij van de (ongeschilde) appels dunne plakken vanaf de zĳkanten van de appels (het
steeltje en kroontje hou je dus tussen je vingers terwĳl je de appel over de mandoline
beweegt).
Steek vervolgens met een steker van ø 4 cm rondjes uit de plakken appel (de te kleine
plakken, de konten en de resten gooi je weg). Meng wat citroensap met de calvados en
leg daar de uitgestoken plakken appel tot gebruik in. (Doe dit ongeveer 20 minuten voor
uitserveren)

Opmaak
Zet stipjes appelgelei en witte chocolademousse op de borden. Leg er blokjes brownie bij.
Zet de plakjes appel rechtop tegen de stukjes brownie. Garneer met quenelles van witte
chocolade ijs op een dunne laag bruine basterdsuiker. Garneer af met tahoon cress.


