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Amuse 
Aspergetartaar | Gebakken asperge | koude spinaziesoep 
 
Voorgerecht  
Groene en witte asperges, tomaat en spinazie in korstdeeg en  
gegrilde asperges en hollandaisesaus  

Soep  
Pommodorisoep met asperges 

 
Hoofdgerecht  
Gegrilde asperges met romesco, kalfsoester met tijmsaus  
met een asperge-aardappel puree 

Nagerecht 
Drie bereidingen van mango 
1 - Mango-bavarois  
2 - Mango-sorbetje 
3 - Mango-torentje  
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Aspergetartaar | Gebakken asperge | Koude spinaziesoep 
 
Amuse 15 personen 
Aspergetartaar 
 
250   gr  witte asperges  
0,5   el citroentijm, fijngehakt 
2  tl citroensap 
2 el druivenpitolie 
2 stuks lente-ui 
50 ml witte wijn 
25 ml aspergekookvocht 
1 el kappertjes (gehakt) 
  koude roomboter 
0,5 el bloem 
15 stuks amuselepel 

Schil de asperges en snijd ze in ragfijne blokjes.  
Kook de schillen en houtige uiteinde 10 minuten in gezouten water. Zeef het vocht 
boven een pan en kook de blokjes asperge 5 minuten hierin.  
Haal ze eruit laat uitlekken en breng op smaak met fijngehakte citroentijm, 
citroensap, druivenpitolie en zout.  
Snijd de 2 lente-uitjes fijn en bak ze in boter. Voeg de bloem toe, 50 ml witte wijn en 
het aspergevocht toe. Kook de saus ca 5 minuten. Roer de gehakte kappertjes en wat 
koude boter toe.  
Meng de saus met de aspergeblokjes en presenteer op een amuselepel. 

Gebakken asperge 
Amuse 15 personen 
15  st witte asperges (Kopjes 10 cm lang, rest aan soep geven) 
1  st ei 
1  tl olie 
1  el  water 
  paneermeel 
 
Klop in een glazen schaal 1 ei los met 1 tl olie en 1 el water. Haal de asperges 
hierdoor en wentel ze door paneermeel. Bak ze in hete (geklaarde) boter.. 
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Koude spinaziesoep 

600  gr  gewassen spinazie 
300  gr  ijsblokjes 
  zout en peper 
10  el druivenpitolie 
10  el groentebouillon (van groentebouillontabletten) 

Maak een groentebouillon en laat afkoelen. 
Blancheer de spinazie 5 minuten. Laat hem goed uitlekken. 
Maal vervolgens de uitgelekte spinazie met 300 gr ijsblokjes, zout en peper in de 
blender (dus niet in de magimix!). Voeg 10 el druivenpitolie en 10 el koude 
groentebouillon tot en pureer alles. Wrijf de soep door een zeef en zet in de koeling. 

Uitserveren: verdeel de koude spinaziesoep over de amuseglaasjes en leg er 1 
gebakken asperges op, serveer de amuselepel met de tartaar ernaast. 
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Het voorgerecht in dit aspergemenu is een combinatie van groene en witte asperges, tomaat en spinazie 

in een deeg. Wordt gepresenteerd op een bedje van grilde asperges met een Hollandaise saus. 
 

Groene en witte asperges, tomaat en spinazie in korstdeeg,  
met gegrilde asperges en hollandaisesaus 
Voorgerecht 15 pers 
  
19 st witte asperges 
5 st groene asperges 
6 st Tasty Tom tomaten 
250 gr spinazie                                                     
9 st plakjes bladerdeeg 
  zeezout 
  Szechuanpeper 
  eigeel 
  bloem 
  olijfolie 
 
Verwarm de oven voor op 210° C 
 
Bereiding groene en witte asperges, tomaat en spinazie in korstdeeg. 
Schil de asperges, kook ze en leg ze in een doek zodat ze goed droog worden. 
Ontvel en ontpit de tomaten en snij ze in schijfjes. 
Blancheer de spinazieblaadjes kort. 
Leg 4 plakjes bladerdeeg met de randjes op elkaar tot een vierkante plak. Bevochtig 
de randjes die op elkaar komen te liggen en druk de naden goed aan zodat het 1 
grote plak van 20 x 20 cm wordt. Snij de asperges op een lengte van 15 cm.  
Leg op elke plak in het midden een dubbel rij tomatenschijfjes, 4 witte asperges, 2 
groene asperges en 1 witte asperge gedraaid in geblancheerde spinazieblaadjes.  
Bestrooi met zeezout en Szechuanpeper. Rol de plakken op, zorg dat de zijkanten 
goed dicht zitten en strijk op de naad eigeel. Maak twee van zulke rollen. 

Bestrijk de rollen met eigeel en bak ze in ongeveer 8 minuten in een voorverwarmde 
oven van 210 graden C. Keer de rollen halverwege om. 
 
 
Bereiding gegrilde asperges 
Dep de 12 overgebleven witte asperges goed droog, strijk ze in met olijfolie en gril ze  
in een hete grillpan. 
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Hollandaisesaus 
2 st gesnipperde banaansjalotjes 
2 dl Nouilly Prat 
2 dl witte wijn 
4  st geplette peperkorrels 
1 st laurierblad 
1 st takje tijm 
1 st dragon 
4 st eigeel 
10 el geklaarde boter 

Bereiding hollandaisesaus  
Voeg de fijngesnipperde met de Noilly prat, witte wijn, peperkorrels, laurier, tijm en 
dragon samen in een pan en laat de vloeistof inkoken tot 1 dl. Passeer de vloeistof 
door een fijne zeef. Giet de vloeistof in een metalen kom en voeg de 4 eigelen toe. 
Plaats de kom in een pan met kokend water en klop op een klein vuur de massa 
lekker schuimig. Voeg zodra de eieren binden de geklaarde boter toe en klop de saus 
goed door. 
 

Presentatie 
Maak op een bord een vierkant spiegeltje van de hollandaisesaus. Leg hierop 1 
gegrilde asperges in tweeën gesneden֝. Snij het kontje van het deegpakketje en snij 
uit elk pakket 6 stukken van ongeveer 2 cm breed en zet ze op de grilde asperges.  
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Pommodori soep met asperges 
soep 15 pers 
1 kg witte asperges + de resten van de amuse 
4 st koolrabi’s 
2 ltr groentebouillon van bouillonblokken 
3 st verse braadworstjes 
2 el plantaardige olie 
3 st blik ongepelde tomaten (ca 4,25 dl) 
  zout en peper 
  scheutje worcestersaus 
1 st baguette, afgebakken 
100 gr kruidenboter, zelf maken 
250 gr mozzarella 
1 bosje bieslook 
 
Schil de asperges, verwijder de houtige uiteinden en snijd de asperges in stukjes van 
3 cm. Schil de koolrabi’s en snijd ze in staafjes. Kook de asperges en koolrabi in de 
groentebouillon in ongeveer 15 minuten gaar. 
Haal de vulling uit de worstvellen en kneed er met vochtige handen kleine balletjes 
van. Verhit de olie op matig vuur en bak de balletjes in 5-8 minuten rondom 
goudbruin. 
Doe de balletjes en tomaten in de soep en breng de soep op smaak met zout, peper 
en worcestersaus. 
Snijd de baguette in plakjes, besmeer ze met kruidenboter en leg een dun plakje 
mozzarella op elk sneetje. Leg ze op een bakplaat en rooster ze 3 minuten onder de 
hete gril. Snijd de bieslook fijn. Verdeel de soep over de borden en strooi de bieslook 
erover. Serveer uit met de sneetjes baguette. 

Kruidenboter 
100 gr ongezouten roomboter op kamertemperatuur 
  snufje grof zout 
1 st takjes verse peterselie 
3 st sprieten bieslook 
1 st tenen knoflook 
0,5 el citroensap 
Prak de boter met een vork fijn. Voeg de snuf zeezout en eetlepel citroensap toe. Pers 
de knoflook erbij. Hak de peterselie en bieslook fijn en voeg op het laatste toe en 
meng alles goed door elkaar. 
Laat de kruidenboter weer opstijven in de koelkast. Haal hem een paar minuten voor 
gebruik er weer uit zodat hij lekker smeerbaar is. 

  Pagina  van 6 12



Gegrilde asperge| romesco | Kalfsoester |  
Asperge-aardappelpuree 
Hoofdgerecht 15 personen 
 
Knoflook confit (hiermee beginnen) 
1 st bol knoflook (circa 12 tenen) 
60 ml extra vergine olijfolie 
4 st takjes tijm 
  sousvide waterbad op 88° C 
  vacumeer apparaat + zakken 
 
De knoflook: tenen losgehaald, gepeld, uiteinden en verkleuringen weggesneden. 
Voeg de tenen knoflook, olijfolie en tijm toe en trek de zak vacuüm en plaats deze in 
de sousvide. Zak moet geheel ondergedompeld zijn. 
Gaar de knoflook 1,5 uur in de sousvide. 
Na 1.5 uur haal de knoflookzak uit het waterbad en koel hem 10 minuten in een 
ijsbad. Laat de olie in de zak achter en doe de takjes tijm weg. Gebruik keukenpapier 
om de tenen goed droog te deppen. Bestrooi de knoflook met zout.  

Romesco  
10 st tenen knoflookconfit (zie recept hier mee beginnen!) 
200 gr amandelen, geroosterd en grof gehakt 
1  pot  uitgelekte geroosterde piquillo-pepers, grof gehakt (pot van 290 gr) 
250 gr  tomatenpuree 
4 el sherryazijn 
2 el gerookte paprikapoeder 
1 tl cayennepeper 
80 ml extra vergine olijfolie 
1 tl  vers gemalen peper 

Doe alle ingrediënten in de kom van de Magimix en maal ze op de pulsstand tot een 
grove puree. Breng de saus op smaak met zout en peper en zet hem apart. 
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Asperges 

1,5 kg witte asperges 
1 el extra vergine olijfolie 
  zout en vers gemalen peper 
20 gr  geroosterde marcona-amandelen, grof gehakt, ter garnering 
2 el gehakte verse gladde peterselie, ter garnering 
  sousvide waterbad 
  vacumeerapparaat + zakken 
Schil de asperges en verwijder de houtige uiteinden. 
Stop de asperges en de olie in een vacumeerzak, vacumeer deze in het 
vacumeerapparaat. Laat de zak in het water zakken en kook de asperges 10 minuten, 
tot ze net nog stevig zijn. Test of ze te gaar zijn door in de dikke onderkanten te 
knijpen; ze moeten stevig aanvoelen, maar ook iets meegeven als je er voorzichtig in 
knijpt. Kook ze zo nodig nog 2 minuten. Haal de zak uit het waterbad en leg de 
asperges op een schaal en bestrooi met zout en peper. 
Verhit een grillpan op hoog vuur. Rooster ze ongeveer 1 minuut per kant, tot ze iets 
geschroeid zijn (de olie uit de kookzak is genoeg om de asperges mee te roosteren) 

Kalfsoester, hoofdgerecht 15 pers. 
 
15 stuks kalfsoester 90 gr 
  zonnebloem olie 
Bind de kalfsoester eventueel op met wat keukentouw zodat een mooie ronde 
kalfsoester ontstaat. Kruid het vlees rondom met peper en zout. Kalfsoester bakken in 
zonnebloemolie en boter (2 minuten per kant). Na het bakken ongeveer 5 minuten 
laten rusten. 
 
Tijmsaus 

30  st  takjes tijm 
4  st  grote uien 
350 ml  rode port 
350  ml  kalfsfond (1 pot) 
175 gr  honing   
  boter (ijskoud) 
  olijfolie 

Pel de uien en snij in grove snippers. Fruit aan in een beetje boter. Voeg de tijm toe 
en stoof mee met de ui. Voeg de honing en port toe en laat de alcohol even 
verdampen. Laat de saus tot 2/3 inkoken. Schenk er de fond bij en laat tot de helft 
inkoken. Zeef de saus en bind ze met enkele klontjes ijskoude boter en/of maïzena. 
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Bijgerecht 
Asperge-aardappel puree 
500 gr bloemige aardappelen 
200 gr witte asperges 
200 gr groene asperges 
1 dl melk 
1 dl slagroom 
  nootmuskaat 
  peper 
  zout 
 
Schil de aardappelen en kook gaar in gezouten water. 
Schil 200 gr witte asperges geheel en alleen het onderste derde deel van 200 gr 
groene. Verwijder de houtige uiteinden. Snijd de punten (topjes) af en leg weg. Snijd 
de asperges in dunne plakjes. Kook de plakjes in gezouten water gaar en bak de 
punten in wat boter. Giet de aardappelen af en pureer ze met 1 dl melk en 1 dl 
slagroom. Breng de puree op smaak met zout, peper en nootmuskaat. Schep 
vervolgens de plakjes asperges erdoor en garneer met de gebakken aspergepunten. 
Serveer per bord een quenelle puree, en enkele gebakken asperges punten. 

OPMAAK: ZIE FOTO 
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Mango is de leidraad voor ons nagerecht. 3 kleine verschillende mango-gerechtjes 

Drie bereidingen van mango 
Nagerecht 15 personen 
 
Chocolade bisquitdeeg 
2  st eieren (gesplitst) 
30  gr suiker voor bij het eiwit 
30 gr suiker voor bij het eigeel   
  mespuntje zout 
50  gr  bloem 
10  g cacaopoeder 

Splits de eieren. 
Klop de eiwitten in een goed ontvette kom met een mespuntje zout stijf.  
Voeg tijdens het kloppen de suiker in 3 porties toe. 

Klop vervolgens in een andere kop de eidooiers met de suiker tot deze luchtig zijn. 

Spatel het eiwit in 3 porties onder het eigeel en zorg dat er zoveel mogelijk lucht in 
het mengsel blijft. 

Zeef de bloem en de cacaopoeder boven de kom en “vouw” dit voorzichtig onder het 
eiermengsel. Zorg ook hier weer dat het mengsel zo luchtig mogelijk blijft. Bekleed 
een bakplaat met pakpapier. Schep het beslag op de bakplaat en strijk met de spatel 
gelijkmatig uit tot een dikte van 8 mm. Bak de biscuit in 15 minuten af op 180°.  

Laat afkoelen en steek rondjes uit om de bodem van de RVS-vorm waar je de 
mangobavarois in laat opstijven te bekleden. Van de overgebleven biscuitdeeg maak 
je een crumble door de stukken even in de Magimix te malen. 
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 Mangobavarois 
300 gr mangocoulis 
0,3 dl limoncello 
30 gr suiker 
6 dl halfgeslagen room 
3 st blaadjes gelatine 
   
Week de gelatine in koud water. 

Verwarm de coulis met de limoncello en de suiker tot de suiker geheel opgelost is. 

Haal de pan van het vuur en voeg de uitgeknepen, geweekte blaadjes gelatine toe en 
roer goed door. Haal het mengel door een bolzeef.  

Klop de slagroom lobbig. Voeg de lauwe mangocoulis toe aan de lobbige slagroom en 
meng goed. Gebruik ronde of vierkante vormen zonder bodem om de bavarois op te 
laten stijven. Onder in de vorm zet je een plak biscuitdeeg waarna je ze afvult met de 
bavarois (met een spuitzak gaat dat het makkelijkst). Dek de bovenkant af met wat 
folie en laat opstijven in de koeling. 
 
Mangosorbet 
15 personen 
300  gr mangocoulis 
200  gr water 
100  gr suiker 
Extra: Quenelle-vorm 

Doe het water en de suiker in een steelpannetje en verwarm tot de suiker opgelost is. 
Meng het water met de mangocoulis en roer goed door. Laat afkoelen en vul de 
quenellevorm met het sorbetmengel. Zet in de snelvriezer en laat hard worden 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Pagina  van 11 12



 
 
 
 
Mangotorentje 
15 personen 

800  gr mangocoulis 
80   g suiker 
1 dl limoncello 
2 dl water 
5 st gelatineblaadjes  
2   st  mango’s in blokjes van 5 mm (+ 400 gr) 
50 gr rietsuiker 
extra  gasbrander 

Week de gelatine in koud water. 
Bekleed 15 ringen met acetaatfolie. 
Verwarm de coulis met de suiker, limoncello en water in een pan. 
Haal de pan van het vuur als het mengsel tegen de kook aan komt en de suiker 
opgelost is. Voeg de geweekte, uitgeknepen gelatine toe en roer dit goed door. 
Laat het mengsel afkoelen tot lauw en roer er dan de in gelijkmatige blokjes gesneden 
mango door. 
Vul de met acetaatfolie bekleedde ringen tot ¾ en zet ze in de koeling om op te 
stijven. 

Voor uitserveren uit de ringen halen, acetaat verwijderen. Strooi een beetje rietsuiker 
over het torentje en brûleer dit met de brander. 

Uitserveren:Zie foto voor de serveersuggestie. 
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