
Maand:  November 2021 
Thema:  Kerstmenu 
 

 
 
Amuse 
Bonbon van zalm & forel 

Voorgerecht 1 
Paling - bietensalade - appel - zure room 

Voorgerecht 2 
Parelhoenfilet – erwten – variatie van boontjes - salie 

Spoom 
Spoom van Campari – Tonic 

Hoofdgerecht 
Hertenbiefstuk – linzen – pompoen variaties 

Nagerecht  
Sticky toffee pudding met karamel en vanille-ijs 
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Zalmbonbon met forel      
Amuse 12 couverts 

Zalmbonbon 
500 gr   gerookte zalm (plakken) 
200 gr   gerookte forel 
1,5 stuks  granny smith appels 
3 takjes  verse dragon 
0,5  el   kappertjes 
100  gr   crème fraîche 
1 stuks  avocado 
   peper en zout 
   opmaaksteker, rechthoek 4 x 4 cm 
Haal de forelfilet met vorken uit elkaar en doe in een kom. 
Was de appels en snijd ze in kleine stukjes van maximaal ½ cm. Voeg bij de 
forel. Haal de blaadjes dragon van de takjes en snijd in kleine stukjes. Voeg bij 
de forel. Laat de kappertjes uitlekken en hak ze in stukjes. Doe de kappertjes bij 
de forel en voeg ook de crème fraîche toe. (crème fraîche gedeeltelijk toevoegen, 
mengsel mag niet te nat zijn). Roer door elkaar en breng op smaak met peper en 
zout. Neem een opmaak-steker van 4 x 4 cm en beleg deze met een plak 
gerookte zalm. Druk naar de bodem van de steker. Zorg dat er genoeg zalm over 
de rand van de steker hangt. Vul de steker met een eetlepel forelmengsel. Druk 
aan en vouw de bonbon dicht en druk goed aan. 
Bewaar de bonbons afgedekt met plasticfolie in de koeling.  
Haal ze 30 minuten voor opdienen uit de koeling. 
Snijd de avocado in mooie plakjes. 

Opmaak 
Leg de bonbons een mooi bordje en leg er plakjes avocado op. Maak af met wat 
extra crème fraîche en dragon. 
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Gerookte paling met zoet-zure bietensalade, appel en zure room   
     
Koud voorgerecht, 12 couverts 

Gemarineerde chioggia biet 
1½ stuks  chioggia biet  
75  ml   sushi azijn  
 
Maak de biet met behulp van een dunschiller schoon. 
Snijd de chioggia biet met behulp van een mandoline, in plakjes van ongeveer 2 
millimeter. Bewaar 3 plakjes  in plasticfolie voor decoratie. Snij de overige 
plakjes  in dunne julienne en vervolgens tot in brunoise (in fijne blokjes). 
Marineer de chioggia biet 15 minuten in de sushi azijn. 

Zoet-zure bietensalade 
6  stuks  gekookte rode bieten  
1½  stuks  granny Smith appel  
30  gr   bieslook  
3  el  olijfolie  
150  ml   crème fraîche 
   fleur de Sel  
   peper & zout 
   gasbrander 
   mandoline 
   steekring 5 cm doorsnee. 

Spoel de biet onder de koude kraan schoon, indien nodig het buitenste vel 
verwijderen. Vervolgens met behulp van de mandoline ook deze biet in dunne, 2 
mm plakjes. Steek uit de kern min 3 plakjes per couvert. 
Snij de restanten en de overige plakjes dunne julienne en vervolgens ook in heel 
fijne brunoise. 
Schil de appel en snij deze ook in 2 mm plakjes. Hier van 3 stuks bewaren, in 
folie, voor decoratie. De andere plakjes wederom in dunne julienne en 
vervolgens ook in fijne brunoise. Schaaltjes afdekken met folie. 
De uitgestoken plakjes rode biet op bijv. een stalenbakplaat leggen, bestrijken 
met olijfolie en licht aanbranden met de gasbrander. Daarna bestrooien met Fleur 
de Sel. 

Leg een paar sprieten van de bieslook apart voor decoratie en snij de rest fijn. 
Laat de in sushiazijn gegaarde Chioggia biet goed uitlekken. 
Meng in een glazen schaal de in zeer kleine blokjes gesneden Chioggia biet, de 
Rode biet, Granny Smith appel en de bieslook. Breng de salade op smaak met 
zout/peper en 1 lepel olijfolie. 
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Snijd de rest van de appel in julienne en vervolgens in hele fijne brunoise.  

Leg een paar sprieten bieslook apart voor de afwerking van het gerecht en snijd 
de rest van de bieslook fijn.  

Meng in een kom de brunoises van rode biet, chioggia biet, en appel. Voeg 
daarbij de fijngesneden bieslook en breng op smaak met peper, zout en 2 
eetlepel van de olijfolie.  

Gerookte paling 
300  gr   gerookte palingfilet  

Snij de paling in reepjes, zodanig dat er voor ieder couvert 3 reepjes zijn. 

Opmaak 
Maak, met behulp van de steekring van Ø 5 cm, 3 ‘torentjes per couvert van 
maximaal 1 cm hoogte. Leg op ieder torentje een plakje gebrande rode biet en 
daarop de paling, decoreer dit met bijv. julienne gesneden rode biet, Chioggia 
biet en bieslook. 
Tenslotte: klop de Crème fraîche lobbig en spuit, met spuitflesje, enkele mopjes 
op het bord, nog even een pepermolendraai erop en klaar om uit te serveren. 
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Parelhoenfilet – erwten & boontjes - salie  
Warm voorgerecht, 12 couverts 

Parelhoenfilets 
4  stuks   parelhoen suprêmes  
   Boter 
   Zout en peper 

Kruid de parelhoen suprèmes met peper en zout. Doe de 4 suprèmes met een 
klontje boter in de vacumeerzak en vacumeer ze. Gaar ze in de sous vide op 62 
graden 30 minuten gaar. 
Laat ze in de gesloten vacumeerzak afkoelen. 

Vlak voor het uitserveren bak je de suprèmes aan in boter tot ze goudbruin zijn. 
Snijd ze over de korte kant in stukken van ca. 1-1,5 cm dik. (Het botje wordt 
niet geserveerd!) 

Saliesaus 
1  stuks  sjalot 
20  stuks  blaadjes verse salie 
2  dl   witte wijn 
5  dl   groentebouillon 
2  dl   room 
   maizena 

Hak het sjalotje zeer fijn en zweet dit met een beetje boter aan. Voeg 15 
salieblaadjes toe en laat 1 minuut zachtjes meebakken.  
Voeg de witte wijn toe en laat de alcohol verdampen. Voeg hierna de 
groentebouillon en de room toe en laat zachtjes tot de helft inkoken. 
Verwijder de salieblaadjes. Bind de saus heel licht met maïzena. 

Zet het vuur uit. 
Breng de saus op smaak met verse peper en zout. 
Saus mag lauwwarm zijn bij het opdienen. 

Gefrituurde salieblaadjes 
15  stuks  blaadjes verse salie (voor te frituren) 
   zonnebloemolie 

Frituur de salieblaadjes op 160 graden C ca. 1-2 minuten; draai daarna om en 
nog eens 30 seconden. Laat goed uitlekken en strooi er wat Fleur de Sel over. 
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Snijbonen, erwten, snijbonen en haricot vers 
150  gr   erwten (uit diepvries nemen) 
250  gr   snijbonen 
150 gr   haricot verts 
   maanzaad 

Maak de haricot verts en snijbonen schoon. Blancheer ze kort (beetgaar) en koel 
meteen terug op ijswater. 
Blancheer daarna de erwten beetgaar en koel eveneens terug met ijswater. 
Als de afgekoeld zijn uit het ijswater halen en afgedekt wegzetten. 

Vlak voor het uitserveren snij je de haricot vers en de snijbonen schuin in stukjes 
van ca. 0,5 cm breed. Verwarm ze kort (lauwwarm) met de erwten in een klein 
beetje olie en 3 eetlepels braadvocht van de parelhoen. 

Opmaak 
Neem een soepbord en leg op de bodem een mengsel van de groenten. Leg 
daarop 3 stukjes parelhoen en overgiet het geheel met de saliesaus.  
Druppel er een beetje olijfolie over en top af met het gefrituurde salieblaadje en 
maanzaad. 
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Spoom van Campari - Tonic 
12 couverts 

0,5  ltr   campari     
1  ltr   tonic 
150  gr  suiker 
   blaadjes munt 
  
  
Meng de vloeistoffen met de suiker in een metalen bak. Roer totdat de suiker is 
opgelost en zet de bak in de shock vriezer.  
  
Ieder half uur even doorroeren: Na verloop van tijd ontstaat een soort 
van crunch-ijs. 
  
Serveren in een champagneglas met decoreer een blaadje munt. 
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Hertenbiefstuk – linzen – pompoenvariaties 
12 couverts 

Voor de afwerking: 
3  stuks  stronken witlof 

Geklaarde boter 
De geklaarde boter gebruik je bij de pompoengelei en de hertenrug 
medaillons 
125  gr   roomboter 

Doe 125 gram roomboter in een kleine pan.  
Laat de roomboter op heel laag vuur smelten (hoe lager hoe beter). 
Je ziet dat de melkbestanddelen komen bovendrijven als wittige substantie. 
Zeef de boter (gebruikt een schone theedoek en een zeef).  
Wat overblijft is de vloeibare variant van geklaarde boter.  

Pompoengelei 
2  stuks  butternut pompoenen 
2  el   geklaarde boter 
1  stuks  ui 
1  stuks  knoflookteentje 
   Peper en zout 
1 pot  gevogeltefond 
8  gr   agar  agar 

Schil de pompoen en snijd hem in gelijke stukken. Snijd de ui en knoflook fijn. 
Zet de pompoen aan in geklaarde boter met ui en knoflook en kruid met peper 
en zout.  
Bevochtig de pompoen met kippenfond en kook rustig door tot de pompoen gaar 
is. Blender de pompoen samen met het kookvocht.  
Passeer de massa.  
 
Meet nu 1 liter pompoenpuree af en bewaar de rest voor de 
pompoencrème. 

Breng 1 liter van de puree aan de kook. Voeg 8 gram agaragar toe en laat het 
geheel nog een minuutje doorkoken.  
Stort de gelei op een plateau uit (hoogte ongeveer 0,5 cm).  
Laat het afkoelen.  
Snijd de gelei in 12 repen van 10 cm bij 2 cm. 
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Linzen 
250  gr  groene linzen  
1  stuks  ui 
2  stuks  teentjes knoflook 
3  stuks  takjes tijm 
4  potten  gevogeltefond 
7,5  cl   witte wijnazijn 
10  cl   olijfolie 
   peper en zout 
1  stuks  sjalot 
500  gr   butternut pompoen 

Gaar de linzen in 20-30 minuten. 
Snijd de ui en knoflook fijn. Pluk de tijmblaadjes van de steeltjes. 
Schil de pompoen en snijd ze brunoise. 
Zet ui, knoflook, tijm en de linzen aan en bevochtig met kippenfond. Giet de 
linzen af als ze gaar zijn en laat afkoelen. Maak de salade aan met een dressing 
van wittewijnazijn, olijfolie, peper, zout, gesnipperde sjalot en brunoise van 
pompoen. 

Gomasio 
100  gr   pompoenpitten 
1/3  stuks  koffielepel zout 

Bak de pompoenpitten in olie goudbruin. Laat goed uitlekken en droog ze af. 
Maal het tot poeder in de blender en breng op smaak met zout. 

Waterkerscrème 
2 stuks  bosjes waterkers (bewaar 24 mooie takjes voor de garnering) 
10  cl   kippenfond 
60  gr   eiwit 
8  gr   xantana 
5  cl   sushi azijn 
1 stuks  citroen (sap) 
   peper en zout 
10  cl   olijfolie 
10  cl   maïsolie  

Doe waterkers, kippenfond, eiwit, Xantana, sushi azijn, citroensap, peper en zout 
in de blender en draai fijn.  
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Bind de massa op met de olijfolie en de maïsolie en doe dit in een spuitzak of 
spuitflesje. 

Kastanje 
9 stuks  rauwe kastanjes 
1 stuks  citroen (rasp) 
   olijfolie 
   peper en zout 
   sushi azijn 

Pel de kastanjes en snijd ze in fijne plakjes. Marineer ze met de olijfolie, zout, 
peper, sushiazijn en de citroenschilletjes. 

Pompoencrème 
200  gr   pompoenpuree 
120  gr   eiwit 
20  gr   xantana 
10  cl   sushi azijn 
2 stuks  citroenen (sap) 
   peper en zout 
25  cl   olijfolie 
25  cl   maïsolie  

Meng de pompoenpuree (zie pompoengelei), eiwit, Xantana, sushi azijn, 
citroensap en peper en zout in de blender en draai fijn.  
Bind met olijfolie en maïsolie tot een smeuïge massa en doe dit in een spuitzak. 

Wildsaus 
1  stuks  ui 
1  stuks  knoflookteentje 
2  stuks  jeneverbes 
1  el   bruine basterdsuiker 
2  el   balsamico azijn 
2  dl   rode wijn 
3  dl   water 
2  stuks  takjes tijm 
1  stuks  takje rozemarijn 
1  stuks  runderbouillonblokje 
1-2  stuks  plakjes ontbijtkoek 

Pel en snipper de ui. Pel en halveer de knoflook en kneus de jeneverbes. 
Karameliseer de suiker met 1 eetlepel water in een koekenpan. 
Blus de karamel af met de balsamicoazijn, 200 ml rode wijn en 200 ml water. 
Voeg de tijm, rozemarijn, ui, knoflook en jeneverbes toe. Verkruimel het 
bouillonblokje boven de pan en roer door. 
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Kook de saus tot de helft in en snijd de ontbijtkoek in blokjes. Zeef de saus, voeg 
de ontbijtkoek toe en roer tot de ontbijtkoek is opgelost. 
Breng de saus op smaak met zout en peper en zet weg. 

Hertenbief  
12  stuks   hertenbiefstuk medaillons 
75    ml   rode wijn 
   Peper en zout 
   Geklaarde boter 

Laat de biefstukjes op kamertemperatuur komen en dep droog. Peper en zout ze. 
Voeg enkele eetlepels geklaarde boter in de pan en bak ze mooi aan, 2-3 
minuten per kant afhankelijk van de dikte. 
Verpak ze in aluminiumfolie en laat nog even rusten in de warmhoudkast. 
Giet het braadvet weg en blus de pan af met de rode wijn. Breng aan de kook 
en voeg toe aan de wildsaus. 
Zet de oven op 210˚C.  
Steek de temperatuurmeter in het vlees en zet het geheel in de oven tot het 
een kerntemperatuur van 52-54˚C (medium). 

Verdeel de ingrediënten op speelse wijze over het bord.  
Snijd de top van de witloof en leg er enkele van deze blaadjes bij.  
Werk verder af met enkele blaadjes waterkers.!
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Sticky toffee pudding met karamel en vanille-ijs  
nagerecht 12 couverts 
 

Oven temperatuur: 180° C 
Voor de cakejes 

60  gr  ongezouten boter (+ extra om de vormpjes in te vetten) 
150 gr   Bloem (+ extra voor de vormpjes) 
200  gr  Dadels, ontpit en in kleine stukjes gehakt 
3  dl  Water 
1  tl  bakingsoda 
1 tl  bakpoeder 
0,5  tl  Zzout 
200  gr  kristalsuiker 
1 tl  vanille-extract 
2 st  grote eieren 

Verwarm je oven voor op 180 graden. Vet de vormpjes in met boter en bedek 
met een dun laagje bloem. Doe de dadelstukjes met het water in een 
middelgrote pan en breng aan de kook. Haal van het vuur en roer er de baking 
soda door (pas op, het mengsel zal gaan bubbelen). Roer en zet apart. 

Zeef de bloem met het bakpoeder en het zout boven een kom.  
Mix in een andere kom de boter met de suiker en vanille extract tot een korrelig 
mengsel.  
Voeg één ei toe en mix goed. Voeg nu de helft van het bloemmengsel toe samen 
met de helft van het dadelmengsel. 

Meng goed, voeg het tweede ei toe en meng weer. Voeg de rest van de bloem en 
dadels toe en meng.  
Zet de timbaaltjes op een bakplaat en vul ze voor 2/3 met het beslag.  
Bak 30 tot 35 minuten en check met een satéprikker of de cakejes gaar zijn. 
Laat de cakejes afkoelen. 

Voor de Karamelsaus 
280  gram   kristalsuiker 
60   gram  ongezouten boter 
1,25  dl  slagroom  
1 snuf  zout 

Smelt de suiker in een steelpannetje met dikke bodem tot een donkerkleurige 
karamel (niet roeren, beweeg de pan en speel met de warmte tot de suiker 
gesmolten is). Als de karamel de juiste kleur heeft klop je snel de boter er 
doorheen en aansluitend de slagroom (pas op voor de stoom!!) Haal van het 
vuur af. Maak de saus eventueel even warm voor het opdienen. 
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Vanille-ijs 
2  tl  vanille extract 
5  dl   volle melk 
5  stuks  eierdooiers 
150  gr   suiker 
2,5  dl   slagroom 

Breng de melk met het vanille-extract tegen de kook aan en laat het ± 15 min. 
trekken. Neem de pan van het vuur. 

Klop de eierdooiers en de suiker 10-15 min. met een garde tot een romige crème 
die als een breed lint van de garde loopt. Schenk nadat je het ei/suiker-mengsel 
romig hebt geklopt, al kloppend de hete vanillemelk in een dunne straal bij het 
dooiermengsel. 

Schenk alles terug in de pan. Om een optimale binding te krijgen, wordt het 
dooiermengsel verwarmd, waardoor de dooiers garen. Doe dit op zo laag 
mogelijk vuur en onder voortdurend roeren met een houten lepel, zodat alles 
gelijkmatig warm wordt en bindt. Roer ook goed over de bodem van de pan, 
zodat het mengsel zo min mogelijk ‘aanzet’. De binding of dikte van de vla is 
goed als de eierdooiers gaar zijn. Dit kun je testen door met je wijsvinger een 
horizontale streep over de houten lepel te trekken. Als de streep blijft staan, zijn 
de dooiers gaar. Als de streep meteen vanuit de zijkanten wegzakt, ga dan nog 
even door met verwarmen en roeren.  
Met een digitale thermometer kun je de binding snel en eenvoudig testen. De 
dooiers in de vla zijn gaar bij 80°C. 
Schenk de vla uit de pan in een metalen kom en roer er de slagroom door. Laat 
onder regelmatig roeren afkoelen tot kamertemperatuur. Zet de vla nog een uur 
in de koelkast om te rijpen. 
Draai er ijs van in de ijsmachine. Bewaar het ijs in de vriezer tot uitserveren. 

Opmaak 
Pure chocolade (reep) 
Zilveren pareltjes  
Melkchocolade parelcrisps 

Haal de cakejes uit de vormpjes en snij de bovenkanten recht af. Zet de cakejes 
met de onderkant naar boven op de borden. 
Geef er een flinke lepel karamelsaus bij en twee bolletjes vanille-ijs. Decoreer 
met geraspte chocolade, chocolade parelcrisps en de zilveren pareltjes
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