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Amuse 
Witte gazpacho met meloen en radijs 
 
Voorgerecht 
Sous vide gegaarde zalm met venkel en een crème van 
waterkers en hazelnootcrumble  
 
Soep 
Zuppa di zucchine  
 
Hoofdgerecht 
Biefstuk met koffie- notencrunch, aardappel-knoflook crème en 
2 variaties bloemkoolcrème  
 
Nagerecht 
Mont d’Or stammetje, sabayon met passievrucht en vanille-ijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Witte gazpacho met meloen en radijs  
Amuse, 15 personen  
 
6 sneden witbrood zonder korst  
150 gram  amandelen, geschaafd 
1 ½   teen  knoflook, in stukken    
1  dl  olijfolie groene dop 
4 dl  water 
0,25 dl  sherry-azijn (eventueel iets meer om op smaak te   
   brengen) 
150 gram  Griekse yoghurt 
15 stuks  radijsjes, dun gesneden 
45 stuks  bolletjes suikermeloen 
   Tabasco 
 
Extra:   15 glaasjes 
   spuitzak 
     
Snijd het brood in blokjes, de knoflook in stukken, en de radijsjes in dunne 
plakken en steek bolletjes uit de meloen. Haal het overige vruchtvlees uit de 
meloen en zet apart. Week het brood even in water, knijp het vocht eruit en 
maal het samen met amandelen en knoflook fijn in de keukenmachine. Voeg de 
apart gezette meloen, dus NIET de bolletjes, toe. 
Voeg, terwijl je maalt, in een dunne straal de olie toe. 
Verdun de massa met het koude water tot de gewenste dikte en breng op smaak 
met de sherry-azijn, voeg deze beetje bij beetje toe anders kan het misschien te 
zuur worden, een druppel tabasco en zeezout. Laat de machine nog even draaien 
om het geheel te mengen. 
Laat de smaak een half uur intrekken en passeer de soep door een zeef. Proef 
nog eens en voeg naar wens zout, sherry-azijn of tabasco toe. 
 
Uitserveren 
Controleer de dikte van de soep en voeg eventueel nog wat water toe.  
Zet de meloenbolletjes en de radijsjes om en om in het glas. Garneer met een 
mooie toef yoghurt en schenk met de theepot de koude soep aan tafel uit, in de 
glazen.  
 
 
 
 
 
 
 
  



Sous vide gegaarde zalm met venkel en een crème van waterkers 
en hazelnotencrumble 
Voorgerecht, 15 personen  
 
Zalm 
800 gram  verse zalm, in filets van 50 gr zonder vel 
70 gram  zout 
70 gram  suiker 
2.5   dl  olijfolie gouden dop 
150 gram  boter 
1 ½  el  korianderzaad, gekneusd 
2  stuks  venkel 
1 ½  stuks  citroen 
     fleur de sel 
 
Extra:   keukenpapier 
   vacumeerzakken 
   mandoline 
   sous vide 
   ijsklontjes	 	 	
 
Portioneer de zalm in mooie stukken van 50 gram. Bestrooi met zout en suiker, 
laat 10 minuten in trekken, spoel af met koud water en dep de zalm droog met 
keukenpapier. 
Leg de stukken zalm naast elkaar in een vacuümzak en vul vervolgens met 
olijfolie en trek vacuüm. Leg ze vervolgens in de sousvide voor 30 minuten op 
46˚C (niet langer!!). 
Houd rekening met het uitserveren. 
 
Schaaf de venkel zo dun mogelijk met behulp van een mandoline en bewaar in 
ijswater.  
 
Crème van waterkers 
75 gram  waterkers 
4 gram  Franse mosterd 
10 gram  appelazijn 
15 gram  water 
75 gram   druivenpitolie  
 
Verwijder de harde stelen van de waterkers, en maal de rest met mosterd, 
appelazijn en water met een staafmixer tot een fijne puree. Voeg vervolgens de 
druivenpitolie in een dun straaltje toe en draai op tot een soort mayonaise. 
Passeer eventueel door een zeef.  
 
 
 
  



Hazelnootcrumble 
1 snee   witbrood, zonder korst 
40 gram  hazelnoten 
    hazelnootolie 
    zout  
 
Oven voorverwarmen op 200° C 
Smeer het brood in met hazelnootolie en bak goudbruin af in een op 200˚C 
voorverwarmde oven. Laat afkoelen en hak fijn. Bak de hazelnoten op laag vuur 
in wat hazelnootolie, laat afkoelen en hak ook fijn. Meng het brood en de 
hazelnoten in de magimix tot een crumble, breng op smaak met grof zeezout.  
 
Laat de venkel goed uitlekken en maak aan met een scheutje olijfolie, citroensap 
en wat fleur de sel.  
 
Haal de zalm uit de Röner en haal de filets voorzichtig uit de zak. 
Verwarm boter in een koekenpan en laat bruin worden, voeg korianderzaad toe 
en laat even bakken. Schroei de stukken zalm aan beide kanten dicht en serveer 
direct met de venkel, de waterkerscrème en bestrooi met de hazelnootcrumble.  
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
  



Zuppa di zucchine  
Soep, 15 personen 
 
Begin met het maken van de bouillon!! 
 
Kippenbouillon 
1 kg   kippenvleugels 
½  bol  knoflook, de teentjes ongepeld 
3 stengels  bleekselderij, grof gehakt 
1 stuks  middelgrote prei, grof gehakt 
1  stuks  winter wortelen, grof gehakt 
2  stuks  laurierblaadjes 
1  takje   rozemarijn 
3 takjes  peterselie 
3  takjes  tijm 
3 stuks  zwarte peperkorrels, in hun geheel 
3 liter  water 
 
Leg de kipvleugels, de knoflook, de groenten, alle kruiden en de peperkorrels in 
een pan. Giet er 3 liter koud water bij en breng alles aan de kook. Zet het vuur 
laag en laat de bouillon 2 uur zachtjes trekken. Schuim af indien nodig en zeef 
de bouillon door een fijne zeef.  
 
Pesto 
2 tenen  knoflook  
50  gram  verse basilicum  
4 eetlepels pijnboompitten  
1 dl   Olijfolie groene dop  
70 gram  Parmezaanse kaas 

Draai de droge ingrediënten voor de pesto in de magimix fijn en voeg al 
draaiende de olijfolie toe tot je de gewenste dikte hebt. 
 
Courgettes 
3 eetlepels olijfolie gouden dop 
2 stuks  dikke uien  
5  stuks  courgettes  
1 teentje  knoflook 
3 liter  kippenbouillon  
2 takjes  tijm  
4  stuks  laurierblaadjes  
200 gram   pesto (zelf maken) 
250 gram   mascarpone  
    peper en zout 
 
Was de courgettes en snijd ze in blokjes. Fruit de uien in olijfolie en voeg er de 
gesneden courgettes aan toe en het fijngesneden teentje knoflook. Laat 5 à 10 
minuten stoven op een zacht vuur en voeg er de kippenbouillon bij. Voeg naar 
smaak wat peper en zout toe, een takje tijm en de laurierblaadjes en breng aan 
de kook. Laat een half uurtje zachtjes koken en neem van het vuur. Verwijder 
het takje tijm en de laurierblaadjes en mix alles met een blender tot een 
smeuïge soep. Serveer de soep uit in een bord met een lepeltje mascarpone erin, 
en verdeel de pesto erover. 



Kogelbiefstuk met koffie- notencrunch, aardappel-
knoflookcrème en 2 variaties van bloemkoolcrème 
Hoofdgerecht, 15 personen 
 
Aardappel-knoflookcrème 
900 gram   kruimige aardappels 
20 teentjes      knoflook 
2  stuks   laurierblad 
2  takje   rozemarijn 
1 dl   olijfolie groene dop 
   room  
   boter 
   zout	
 
Aardappelen 
Schil de aardappels, snijd ze in gelijkmatige stukken en bewaar ze in koud 
water.  
Pel de knoflook en halveer de teentjes over de lengte. Kook de aardappels 
samen met de knoflook, laurier, rozemarijn in water met een beetje zout 
gaar. Giet de aardappels af en bewaar het kookvocht. Haal de rozemarijn en 
laurierblaadjes uit de aardappels. 
Druk de aardappels door een bolzeef. Voeg het kookvocht beetje bij beetje toe 
terwijl je het mengsel met een garde roert tot het een zachte puree is.  
Schenk er olijfolie bij tot de puree zalfachtig van structuur is en de consistentie 
heeft van een dikke saus.  Je kunt de puree eventueel wat romiger maken door 
er een paar klontjes boter en wat room door te roeren. 
 
 
Bloemkoolcrème 
2 stuks   bloemkool 
2 dl  kookvocht van de bloemkool 
10 gram  kerrie madras 
50 gram  roomboter 

200 gram  crème fraîche  
      peper en zout 
 

2 variaties van bloemkoolcrème 
Maak de bloemkool schoon en snijd dan 300 gram ervan in kleine roosjes. Kook 
de rest van de bloemkool gaar in ruim kokend water met zout. 
Als de bloemkool gaar is, met de crème fraîche in de magimix opdraaien. 
Daarna de puree op smaak brengen met peper en zout. 
Haal vervolgens de helft van de puree eruit en doe deze in een kom. 
 
Myoteer* vervolgens de kerriepoeder en meng dit met de rest van de 
bloemkoolpuree.  
Nu heb je twee kleuren puree. 
 
 
 
 
 
 



*Myoteren is het op laag vuur verhitten van specerijen met heel weinig olie of 
boter in een pan zonder deksel. Het myoteren heeft tot doel de smaak te 
verhogen en de structuur van specerijen te verbeteren waardoor ze beter 
oplossen. 
Kerrie is een gemengd specerij. Het is samengesteld uit verschillende soorten 
gemalen specerijen. Kurkuma is het bestanddeel in kerrie dat zorgt voor de gele 
kleur. Ook andere specerijen kunnen gemyoteerd worden. Voorbeelden hiervan 
zijn: paprikapoeder en kurkuma. Gemyoteerde specerijen worden gebruikt in 
soepen en sauzen. 
Leg de benodigde materialen en grondstoffen klaar voor gebruik. 
Neem een steelpan met dikke bodem en plaats deze op het fornuis. 
Doe de olie in de steelpan. 
Verwarm de olie tot deze op de bodem van de pan begint te glinsteren en de olie 
een vloeibaarheid aanneemt die te vergelijken is met dat van water. Zorg ervoor 
dat de olie niet gaat walmen. 
Zet het vuur laag. 
Voeg de kerrie toe. 
Roer voortdurend met een spatel zodat de kerrie niet verbrandt en/of verkleurt. 
Neem de steelpan van het vuur. De kerrie kan nu gebruikt worden voor verdere 
verwerking. 
 
Koffie- notencrunch 
2 eetlepels  olijfolie gouden dop 
4 eetlepels  hazelnoten 
2 eetlepels koffiebonen 
15   stuks  kogelbiefstuk à 100 gram per stuk 
4  eetlepels  roomboter 
   Peper 
   Zeezout 
 
Extra:   keukenpapier 
   aluminiumfolie 
 
Verhit een scheutje olijfolie in een koekenpan en rooster de hazelnoten tot ze 
goudbruin zijn. Vijzel de hazelnoten samen met de koffiebonen tot crunch. 
Bewaar in een goed afgesloten bakje. (Niet al te lang van tevoren bereiden, 
om te voorkomen dat de aroma’s vervliegen). 
  
Kogelbief bakken 
Haal het vlees minstens 15 minuten voor het bakken uit de koelkast. Mocht het 
vlees iets vochtig zijn, dep het dan droog met keukenpapier.  
Verhit roomboter en olijfolie in een bakpan en laat de boter uitbruisen tot het 
goudbruin is. Bestrooi intussen de biefstukken met zeezout en peper. 
Bak de biefstukken op hoog vuur om en om in 3-4 minuten bruin. Verpak de 
kogelbiefstukken los in aluminiumfolie en laat 5 tot 10 minuten rusten in de 
warmhoudkast.  
 
Saus 
Blus de pan waar de biefstukken in gebakken zijn af met een scheutje water en 
roer de aanbaksels los. Even kort laten doorkoken en serveer de jus bij de 
biefstukken. 
 



Spinazie  
400 gram  babyspinazie 
2 eetlepels  aceto balsamico 
1 teentje knoflook 
   zeezout 
   arachideolie 
 
Verhit een scheut arachideolie in een wok en bak een gesnipperd teentje 
knoflook mee. Roerbak de spinazie op hoog vuur tot het geslonken is. Blus af 
met aceto balsamico. Breng op smaak met een beetje zeezout. 
Laat uitlekken op een zeef. 
 
Bloemkoolroosjes  
100 gram boter 
 
Smelt 100 gram boter en bak de bloemkoolroosjes hier a la minuut rustig aan 
totdat deze wat bruin beginnen te kleuren. Serveer meteen. 
 
Uitserveren 
Leg de spinazie in het midden van de borden.  
Leg de kogelbiefstuk op de spinazie. Bedek de kogelbiefstuk met de koffie-
notencrunch.  
Schep een ruime lepel aardappel-knoflookcrème op bord en trek met de 
onderkant van de lepel uit. Versier met de 2 variaties van bloemkoolcrème en de 
gebakken bloemkoolroosjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Mont d’Or stammetje, sabayon met passievrucht en vanille-ijs 
Nagerecht, 15 personen 
 
Lepelbiscuit 
4  stuks  eieren 
100  gram  bloem 
100  gram  fijne kristalsuiker 
1 stuks  citroen 
 
Extra:   bakpapier 
   paletmes 
   theedoek 
 
Oven voorverwarmen op 180° C 
 
Verwarm de grote oven voor op 180° C. Scheid de eiwitten van de eidooiers. 
Klop de eidooiers los met een vork. Zeef de bloem. Klop de eiwitten in een kom 
stijf. Voeg als ze half stijf zijn geleidelijk de suiker toe en blijf kloppen tot het 
eiwit stijf is maar nog geen pieken vormt. Rasp de citroen erboven en klop nog 
enkele seconden. Schep voorzichtig de eidooiers met een spatel door het 
mengsel. Schep dan rustig de gezeefde bloem erdoor. Meng rustig tot alle 
ingrediënten goed gemengd zijn. Bekleed een bakplaat voor de grote oven met 
bakpapier. Schenk het beslag erop en strijk glad met een roestvrijstalen 
paletmes. Bak de biscuit 10 minuten in de oven. Laat de biscuit op de bakplaat 
afkoelen, dek hem af met een iets vochtige theedoek, zodat hij zo zacht mogelijk 
blijft. 
 
Kwarkmousse 
4 stuks  gelatineblaadjes 
3 dl  slagroom 
250 gram  kwark 
2 stuks   eidooiers 
75 gram  fijne kristalsuiker 
0.2 dl  passievruchtensap 
 
Laat de gelatine weken in koud water. Schenk de slagroom in een grote kom en 
zet hem in de koelkast. Klop de kwark los met een eetlepel en zet hem in de 
koelkast. Klop de eidooiers en de fijne kristalsuiker stevig in een kom tot een 
bleke, schuimige massa. Verwarm het mengsel 10 seconden in de magnetron op 
de middelste stand en klop het mengsel opnieuw tot het de consistentie van 
dikke crème heeft. 
Verwarm het passievruchtensap op laag vuur, los de uitgelekte gelatine erin op 
en roer goed. Neem de slagroom uit de koeling en klop hem tot hij in volume 
verdubbeld is.  
Voeg het suiker-eidooiermengsel al roerend aan het lauwe passievruchtensap 
toe. 
Voeg dan de geklopte slagroom en kwark toe en roer alles met een lepel of 
rubberen spatel door elkaar. 
 
 
 
 



Samenstelling 
1.5  dl  passievruchtensap voor het doordrenken  
   Gebruik hiervoor het sap van de passievruchten  
   (opvangen) 
150 gram  abrikozenconfituur met stukjes 
 
Extra:   bakpapier 
 
Verwijder de theedoek, keer de biscuit om op een vel bakpapier en trek het 
bakpapier waarop hij gebakken is voorzichtig los zonder de cake te beschadigen. 
Keer de biscuit weer om op een ander vel bakpapier. 
Gebruik een kwast en doordrenk de biscuit met het passievruchtensap. Schep op 
het middelste derde deel van de biscuit een strook kwarkmousse, rol een derde 
deel van de biscuit op en breng dan een laagje abrikozenconfituur aan. 
Rol de cake zo strak mogelijk verder op. Als de stam is opgerold, rolt u hem nog 
extra strak op met behulp van het vel bakpapier en een klein plankje. Wikkel de 
cake in bakpapier en zet hem samen met het afgedekte restant kwarkmousse 15 
minuten in de koeling. 
Bestrooi het stammetje voor het uitserveren met geraspte witte chocolade. 
 
Afwerking 
200 gram  witte chocolade 
 
Sabayon met passievrucht 
6  stuks  eidooiers vloeibaar 
6 eetlepels  griessuiker 
6  eetlepels witte wijn 
15 stuks  bolletjes vanille-ijs 
10  stuks  passievruchten 
 
 
Doe de eidooiers in een pannetje. 
Voeg de suiker en de witte wijn toe. 
Plaats de pan op een zeer zacht vuur en klop het mengsel met een garde in een 
acht-beweging tot een sabayon. 
Doe een bolletje vanille-ijs in een glas en giet er de sabayon bovenop. 
 
Haal de passievruchten leeg met een lepel en lepel telkens de passiepitjes 
bovenop de sabayon.  
Doe dit boven een zeef en vang het sap op. Het sap gebruik je voor het 
doordrenken van de biscuit. 
 
 
 
 
 
 
 
  



Vanille-ijs 
1  stuks  vanillestokje, in de lengte opengesneden 
5  dl   volle melk 
5  stuks  eierdooiers 
150  gram  suiker 
2,5  dl   slagroom 
 
Extra:   thermometer 
 
Schraap de zaadjes uit het vanillestokje. Breng de melk met het vanillestokje en 
de zaadjes tegen de kook aan en laat het ± 15 min. trekken. Door de melk 
zachtjes te verwarmen, niet laten koken, wordt het aroma van het vanillemerg 
beter opgenomen door de melk. Neem de pan van het vuur en zeef de melk. 
Klop de eierdooiers en de suiker 10-15 minuten 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, het al kloppend bij de hete vanillemelk in een 
dunne straal bij het eidooiermengsel. 
Schenk alles terug in de pan. Om een optimale binding te krijgen, wordt het 
eidooiermengsel verwarmd, waardoor de eidooiers 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 eidooiers 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 eidooiers 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. 
Giet het mengsel in de ijsmachine en draai het in ± 1 uur tot ijs. 
 
Uitserveren 
Snij een plak van de Mont d’Or stammetje en zet dit op een bord. 
Leg er een bol vanille-ijs bij en maak het geheel af met een flinke schep 
Sabayon. 
Decoreer met de zaadjes van de passievrucht.  


