
 

Maand:  Mei 2019 
Thema:  Asperges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amuse  
Tomatensandwich met eendenlevermousse en asperges 
 
 
Voorgerecht 
Tartaar van asperges met krokant kwarteleitje, gel van 
nootmuskaat en peterselie en geraspte ham   
 
 
Soep  
Aspergesoep met gerookte paling  
 
 
Hoofdgerecht  
Sousvide gegaarde Asperges met Mornaysaus, 
krielaardappel, lamskoteletjes 
 
 
Nagerecht  
Banoffee in a jar. 
 
  



 

Tomatensandwich met eendenlevermousse en asperges 
Amuse, 15 personen 
 
8  stuks   witte asperge 
4  stuks   tomaten 
8  sneetjes  wit casinobrood 
200  gram  eendenleverpaté 
1 bakje  tuinkers 
4  dl  room 
   witte peper uit de molen 
   zout 
 
Oven voorverwarmen op 70° C. 
Ontvel de tomaten, door de tomaat in te kruisen en ze even in kokend water te 
leggen. 
Halveer de tomaten, verwijder de zaadlijsten en pureer het vruchtvlees. 
Snijd de korstjes van het brood en bestrijk ze met de tomatenpuree. Laat de 
sneetjes in een oven van 70° C drogen. 
Klop de room tot yoghurtdikte 
Pureer de eendenleverpaté en wrijf door een zeef. 
Spatel de room door de eendenleverpaté, breng op smaak met witte peper en 
zout en zet koel weg tot gebruik. 
Schil de asperge en kook ze in water met wat zout beetgaar.  
Houdt het water met de asperges 3 minuten tegen de kook aan, van het vuur 
halen en na laten garen. 
Snijd de kopjes op 3 cm af en hak de rest van de asperges in stukjes. 
Bestrijk de helft van het tomatenbrood met een laagje eendenlevermousse en 
strooi er de gehakte asperges over. 
Breng een tweede laagje eendenlevermousse aan en sluit af met de andere 
sneetjes tomatenbrood. 
Bestrijk de bovenkanten van deze sandwiches met eendenlevermousse. 
 
Uitserveren 
Snijd de sandwiches in rechthoekjes van drie bij vier centimeter. 
Halveer de aspergepunten in de lengte en leg op iedere amuse een stukje. 
Leg er een plukje tuinkers op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Tartaar van asperges met krokant kwarteleitje, gel van 
nootmuskaat en peterselie en geraspte ham  
Voorgerecht, 15 personen  
 
Tartaar van asperges 
24 stuks  witte asperges  
90  gram   crème fraîche 
    citroenrasp 
     olijfolie fruitig 
5 dl  water  
 
Extra:   steker  
   tonicstamper 
 
Snijd de asperges zeer fijn, blancheer zeer kort in 5 dl kokend water en spoel 
direct koud. Laat goed uitlekken en maak aan met olijfolie, citroenrasp, peper, 
zout en crème fraîche. Bewaar het kookvocht. 
 
Gel van peterselie 
5  dl   aspergekookvocht 
9  gram   agar–agar 
9 gram  chlorofyl van peterselie: zelf maken, zie werkwijze  
 
Werkwijze Chlorofyl van peterselie: 
1  bakje   waterkers 
1 bos   platte peterselie 
1 dl  water 
 
Extra: 
   schone handdoek 
   thermometer 
   paletmes 
 
Snijd de waterkers en de peterselie in grove stukken en draai met 1 dl water in 
de Magimix glad. Leg een schone doek over een kom en doe het mengsel hier in. 
Vang het vocht op in de kom. Draai de handdoek op zodat je al het vocht uit de 
peterselie en waterkers perst en vang het vocht op. 
De peterselie en de waterkers heb je niet meer nodig, het gaat om het vocht. 
Doe dit vocht in een schoon steelpannetje en verwarm tot 60° C. Niet warmer 
want dan kun je de chlorofyl niet meer scheiden. 
Zeef dit warme mengsel weer in een schone doek en laat goed uitlekken. 
De chlorofyl ligt nu op de doek. Leg deze goed vlak op de werkbank en schraap 
de chlorofyl met een paletmes van de handdoek en bewaar in een glazen 
kommetje tot gebruik. Het resultaat is ongeveer een theelepeltje chlorofyl. 
 
Breng het kookvocht met de agar-agar aan de kook en kook een paar minuten 
door, neem van het vuur, voeg de chlorofyl toe en koel terug. Draai de massa 
gedurende 8 minuten in de Magimix, zodat er een gladde gel ontstaat. 



 

Gel van nootmuskaat 
5 dl   aspergekookvocht 
1  dl   witte wijn 
11  gram  agar-agar 
3 gram  champignonpoeder 
1½  gram   nootmuskaat 
 
Breng het kookvocht met de agar-agar aan de kook en kook een paar minuten 
door, neem van het vuur, voeg de champignonpoeder en geraspte nootmuskaat 
toe en koel terug. Draai de massa gedurende 8 minuten in de Magimix, zodat 
een gladde gel ontstaat. 
(Indien het champignonpoeder niet fijn genoeg is kun je dit nog even fijnmalen 
in de vijzel). 
 
Kwarteleitjes 
15 stuks  kwarteleitjes 
300  gram   panko 
3  stuks  eiwit vloeibaar 
    bloem 
    zonnebloemolie 
 
Kook de eitjes 2 minuten, spoel koud, pel ze en paneer à l´anglaise.  
Frituur goudbruin in hete olie. 
 
Kookvocht 
3  dl   aspergekookvocht 
     roomboter 
 
Verwarm het kookvocht en monteer met koude roomboter. 
 
Uitserveren 
150  gram   diepgevroren gekookte ham 
 
Maak met behulp van een steker de tartaar van asperges op het bord. Zet het 
eitje rechtop in de tartaar en werk af met de twee soorten gel, de kruiden en het 
gemonteerde kookvocht. Rasp er de ham over en serveer. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  



 

Aspergesoep met gerookte paling 
Soep, 15 personen 
 
1 kg  asperges 
1½  theelepel zout 
2 liter  water 
200 gram  gerookte palingfilet 
40 gram  boter 
55 gram  bloem 
3 stuks  sjalotten 
½ stuk  sinaasappel 
1½ dl  room 
45 gram  eidooier vloeibaar 
3 eetlepels platte peterselie 
   peper en zout 
 
De asperges schillen, in stukjes snijden van 1 cm. Kopjes apart houden. 
Zeven en bewaar het kookvocht. Doe het kookvocht terug in de pan en kook het 
in tot ca. 1½ liter. De aspergestukjes in de blender vermalen. Druk de massa 
door een bolzeef om de draden en resten achter te houden. Voeg het verkregen 
asperge-sap bij de ingekookte bouillon. 
 
Sjalotten pellen en fijn snijden. 
De sinaasappel persen en het sap zeven. 
100 gram palingfilets in stukken snijden ter grootte van ongeveer 1 cm en 
wegzetten. 
Verhit 40 gram boter in een soeppan en fruit de sjalotten glazig en voeg de 
andere 100 gram kleingesneden palingfilet toe. 
Strooi de bloem over de sjalotten en de 100 gram palingfilet. Blijf voortdurend 
roeren en laten garen. Het gezeefde aspergenat beetje bij beetje door de roux 
verwerken en even laten koken, wel geregeld blijven roeren i.v.m. aanbranden. 
 
Kort voor het uitserveren: 
De eidooier door de slagroom roeren (liaison) en vervolgens door de soep roeren 
tot deze licht gebonden is. De soep niet meer laten koken! 
De soep op smaak brengen met witte peper en zout en wat sinaasappelsap. 
 
Uitserveren 
Verdeel de weggezette stukjes paling over de voorverwarmde borden en giet de 
soep erover. Garneer met de fijngehakte platte peterselie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Sousvide gegaarde Asperges met Mornaysaus, gepersilleerde 
nieuwe aardappeltjes, lamskoteletjes 
Hoofdgerecht, 15 personen 
 
Asperges sous vide 
4  kilo   asperges 4 stuks p.p. 
200   gram  boter 
80  gram  suiker 
 
Extra:   vacumeerzakken 
 
Schil de asperges zorgvuldig en verwijder de houterige onderkant. 
Verpak de asperges in 4 gelijke porties in de vacumeerzakken en voeg bij elke 
portie asperges 50 gram boter en 20 gram suiker. 
Trek vacuüm en leg de asperges gedurende 40 minuten in het sousvide apparaat 
op een temperatuur van 88° C. 
 
Mornaysaus 
1  stuk  ui 
5  dl  melk 
60 gram  boter 
60  gram  bloem 
1  stuk  eidooier vloeibaar 
80 gram  Gruyère 
   witte peper en zout naar smaak. 
 
Pel de ui en rasp deze. 
Giet de melk in een ruime pan, doe er de geraspte ui bij en breng aan de kook. 
Smelt de boter in een steelpannetje, strooi er de bloem over en roer tot de 
massa begint te koken. Laat deze roux ca. 3 minuten zachtjes koken onder 
regelmatig doorroeren. De roux mag niet bruin worden. 
Giet onder voortdurend kloppen de hete melk bij de roux. Laat de saus 3 
minuten koken en zeef hem. Doe wat extra melk erbij als de saus te dik wordt. 
Klop de eidooier door de geraspte Gruyère. 
Haal de saus van het vuur en klop er het ei/kaasmengsel door. Breng de saus op 
smaak met peper en zout.  
 
Gepersilleerde nieuwe aardappeltjes 
800 gram  krieltjes 
150  gram  boter 
2  handvol platte- en krulpeterselie 
1  bosje  lente-ui 

peper en zout 
 
Kook de gewassen krieltjes 15-20 minuten in de schil en pel ze. 
Hak de peterselie en de lente-ui grof. 
Laat de boter bruisen in een diepe pan, voeg de aardappelen toe. Kruid met 
peper en grof zout. 
Voeg de gehakte peterselie en lente-uitjes toe en schud goed op. 
Serveer meteen, als bijgerecht. 
 



 

Lamskoteletjes 
6  takjes  rozemarijn 
12  takjes  tijm 
12 takjes  peterselie 
4  tenen   knoflook 
4  eetlepels olijfolie traditioneel 
30  stuks  lamskoteletten 
   peper en zout 
 
Haal de rozemarijnnaalden en blaadjes tijm van de takjes en hak ze fijn. 
Hak de peterselie grof. 
Pel en snipper de knoflook. 
Meng de rozemarijn, tijm, de peterselie, de knoflook, wat peper, wat zout en  
4 el olijfolie. 
Wrijf de lamskoteletjes in met het kruidenmengsel, leg ze op een bord en laat de 
smaak van de kruiden minimaal 15 minuten intrekken. 
Verhit een scheutje olie in een ruime koekenpan en bak hierin de lamskoteletjes 
om en om in 4-5 minuten bruin van buiten en rosé van binnen. Serveer meteen. 
 
Uitserveren 
Maak het bord naar eigen inzicht op en serveer meteen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Banoffee in a Jar 
Nagerecht, 15 personen 
 
3  blikjes  gecondenseerde melk 
6  stuks  bananen 
7,5  dl   slagroom 
1 ½   rol   digestive koekjes 
1  reep   chocolade puur 
   suiker 
 
Extra:   spuitzak 
   kartelmond 
 
LET OP: Begin hiermee: 
Verwijder de wikkel van de gecondenseerde melk maar laat de blikjes dicht. 
Plaats de blikjes in een grote pan en vul deze met water, tot de blikjes helemaal 
onder water staan. 
Breng het water aan de kook en laat 2,5 uur zachtjes koken.  
Belangrijk is dat je elke 20-25 minuten even checkt of het blikje nog 
volledig onder water staat. Is dat niet zo, vul de pan dan aan met wat 
heet water. Doe je dit niet, dan heb je kans dat je blikje ontploft. 
 
Na 2,5 uur is de gecondenseerde melk karamel geworden. Laat het blikje eerst 
goed afkoelen voor je het opent. 
Verkruimel de digestive koekjes in de Magimix. 
Snijd de bananen in dunne plakjes. 
Klop de slagroom op, voeg naar smaak wat suiker toe. 
 
Nu is het tijd om de glazen te vullen.  
Begin met een laagje digestive koekjes, gevolgd door wat karamelsaus en 
bananen. Maak af met een beetje slagroom. 
Herhaal deze stap nog een keer, maar doe er nog geen slagroom op.  
Je eindigt dus met een laagje banaan. 
Zet de glazen minstens een half uur in de koelkast. 
 
Uitserveren 
Als het dessert uitgeserveerd kan worden, haal je de glazen uit de koelkast en 
maak je ze af met een flinke toef slagroom.  Doe de slagroom in een spuitzak 
met een grof gekarteld mondje voor een mooie toef. 
Rasp wat pure chocolade en strooi dit over de slagroom. 


