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Modern vega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorgerecht 1 
Carpaccio van rode biet met geitenkaas.  
 
 
Voorgerecht 2  
Salade van wakame en groene asperges met krokante polenta-toast 
 
 
Soep 
Wortelsoep met gember en koriander 
 
 
Hoofdgerecht 
Courgettini met gegrilde Haloumi 
 
 
Nagerecht 
Gemarineerde aardbeien met een mascarpone zabaglione 
  



Carpaccio van rode biet met geitenkaas. 
Voorgerecht 1, 15 personen 
 
2 dl  balsamicoazijn 
1 eetlepel bruine bastardsuiker 
8 stuks  gekookte rode bieten 
50 gram  walnoten 
75 gram  rucola 
250 gram  verse geitenkaas 
2  eetlepels  olijfolie groene dop 
4  eetlepels honing 
4  takjes  tijm (geritst) 
   versgemalen zwarte peper 
   Fleur de sel 
 
Extra:  handschoenen 
   vershoudfolie 
   Japanse Mandoline 
   spuitflesje 
 
Breng de balsamicoazijn met de basterdsuiker in een steelpannetje aan de 
kook en laat zachtjes reduceren tot 1/3, tot het stroperig begint te 
worden. Schenk in een spuitflesje en zet tot gebruik in de koeling. 
 
Schaaf de rode bieten met behulp van een Japanse mandoline in plakken 
van 2 mm en leg ze dakpansgewijs op het bord. Maak de mandoline 
meteen schoon met een afwasborstel en wat afwasmiddel. NIET IN DE 
VAATWASSER!!!! Droog de mandoline goed af en berg op in de originele 
verpakking. 
 
Snij de walnoten in stukjes. Verdeel de rucola in het midden over de rode 
biet. Verdeel vervolgense de stukjes walnoot over de borden. 
Verdeel de bolletjes geitenkaas er overheen en besprenkel de carpaccio 
met de ingekookte balsamicoazijn, olijfolie en honing. 
 
Verdeel de tijm over het gerecht en maak het af met versgemalen zwarte 
peper en een snufje fleur de sel. 
 
 
 



Salade van wakame met groene asperges en krokante polenta-
toast 
Voorgerecht 2, 15 personen 
 
Polentatoast: 
7,5 dl  water 
1 theelepel zout 
200  gram   maismeel (polenta) 
75 gram   geraspte kaas 
1 eetlepel  fijngesneden peterselie 
1 eetlepel fijngesneden kervel 
1  eetlepel fijngesneden bieslook 
½ eetlepel  verse tijmblaadjes 
   versgemalen witte peper 
   zout 
   zonnebloemolie voor in te vetten 
   arachideolie 
 
Extra:  vershoudfolie 
 
 
Breng 7,5 dl water en 1 theelepels zout in een grote pan aan de kook. 
Temper de warmtebron tot het water pruttelt en laat de polenta er 
langzaam en onder voortdurend roeren in glijden. 
 
Kook de polenta onder voortdurend roeren bij lage temperatuur totdat het 
van de zijkant van de pan loslaat, na ongeveer 15- 20 minuten. Haal de 
pan van het vuur en roer er de geraspte kaas en de kruiden doorheen. 
Breng stevig op smaak met versgemalen witte peper en eventueel nog 
wat zout. 
Schenk de polenta dan meteen in een of twee met iets olie ingevette 
platte schaal tot een dikte van circa 1 cm. Laat de polenta opstijven in de 
koeling. 
Haal de polenta kort voor serveren uit de koeling en stort op een 
snijplank. Snij de polenta in 5 repen van 20 x 3 cm. Verhit een laag 
arachideolie, ca. 1 cm, in een tefalpan en bak de stukken polenta aan 
twee kanten krokant en goudbruin. 
Verdeel de repen polenta in 10 stukken van 2 x 3 cm.  
Serveer 3 stukjes p.p. 
 
 



Zomerse salade: 
45  stuks  groene mini asperges  
4  eetlepels olijfolie gouden dop 
1 buisje  saffraan 
4 eetlepels mayonaise  
2  bakjes  Wakame-salade 
4 theelepels sesamzaad  
 Snufje gedroogde rode pepervlokken     
   kleingesneden 
   limoensap vloeibaar 
   versgemalen witte peper 
   zout 
 
Snij 1 cm. van de onderzijde van de asperges. 
Kook de asperges in ca. 2 min. in kokend water beetgaar en roerbak ze 
ca. 2 min. in wat olijfolie.  
Week de saffraan in 1 el warm water en meng de draadjes en het water 
met de mayonaise. Breng de dressing op smaak met zout en witte peper 
en naar wens een kneepje limoensap. Als de saus wat te dik is voeg je 
wat water toe en roer goed door. 
  
Meng de wakame-salade met het sesamzaad. En verdeel over de borden. 
Leg op de wakame-salade de asperges en lepel de saffraan-mayonaise 
erover heen. 
Leg dan de drie stukken polenta-toast erbij. 
Bestrooi met de kleingesneden gedroogde rode pepervlokken.



Wortelsoep met gember, kokosmelk & amandelen 
Soep, 15 personen 
 
Groentebouillon (HIERMEE BEGINNEN) 
2,5 liter  water 
4  stuks  aardappels, grof gehakt 
4  stuks  uien, grof gehakt 
4  stuks  prei, grof gehakt 
4  stuks  wortelen, grof gehakt 
4  stuks  meirapen, grof gehakt 
2  stengel bleekselderij, grof gehakt 
6  stuks  kleine Tasty Tom tomaten, grof gehakt 
2  stuks  groentebouillonblokken 
   zout 
 
Doe alle groenten in een grote pan, en voeg er 2 1/2 liter water bij, wat 
zout en breng aan de kook. Voeg dan de 2 bouillonblokken toe. 
Zet het vuur laag en laat de bouillon zo’n 20 minuten pruttelen. Haal de 
pan van het vuur, zeef de bouillon en druk de groenten met een lepel 
goed uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wortelsoep: 
1 kilogram  wortelen 
2 tenen  knoflook 
2  stuks  grote ui 
1  stuk   gember van 10 cm 
1,5  dl   groentebouillon (maken volgens recept) 
8  dl    kokosmelk 
2  stuks  limoenen 
1 mespunt cayennepeper 
1  theelepel gemberpoeder 
200  gram   geroosterde amandelen 
400 gram   feta 
½ bosje  koriander 
   olijfolie gouden dop 
   peper en zout 
 
 
Snij de wortel, ui en knoflook in stukken. Schil de gember en snij in 
stukken. 
Verhit olijfolie in een pan en fruit de ui en knoflook aan. Voeg dan de 
wortel en gember toe. Bak alles even kort mee. Breng op smaak met 
peper en zout. 
Schenk de bouillon erbij totdat de groenten net onder staan. Breng aan de 
kook. Laat op laag vuur ongeveer 20 minuten zachtjes pruttelen tot de 
wortel gaar is. 
Pureer de soep in de blender tot een mooi gladde soep. 
Voeg dan de kokosmelk toe en het limoensap. Warm de wortelsoep nog 
even op, maar breng niet aan de kook. Breng op smaak met 
cayennepeper en gemberpoeder. 
 
Serveer de wortelsoep met geroosterde amandelen, fetablokjes en 
koriander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Courgettini met gegrilde halloumi 
Hoofdgerecht, 15 personen 
 
Tomatendressing: 
1 pot  gemarineerde zongedroogde tomaten op olie  
100 gram  geroosterde amandelen 
1  stuks  citroen 
2 teentjes  knoflook 

 zeezout & peper  
 
Doe de pot zongedroogde tomaten met olie in de blender. Voeg 
citroenrasp, citroensap, knoflook en de geroosterde amandelen toe en 
maal het geheel tot een pasta. Kruid af met peper en grof zout.  
 
 
5 stuks  portobello 
4  stuks  courgettes 
500  gram  kastanjechampignons 
1250  gram   halloumi 
150  gram  gemengde noten, ongezouten en ongebrand 
150  gram  groene olijven 
150  gram  babyspinazie 
   olijfolie gouden dop 
   peper en zout 
 
 
Maak de paddenstoelen schoon (NIET WASSEN). Snij de portobello’s in 
plakjes. 
Snij de courgettes met de spiraalsnijder in ultrafijne reepjes zoals 
spaghetti. Snij de reepjes op een lengte van circa 25 cm. 
Maak de spiraalsnijder meteen schoon met een afwasborstel en wat 
afwasmiddel. NIET IN DE VAATWASSER!!!! Droog het apparaat goed af 
en berg op in de originele verpakking. 
 
Doe een beetje olijfolie in een pan en bak hierin de kastanjechampignons 
en schijfjes portobello. Kruidt ze met peper en zout. Voeg er de 
spaghetticourgette bij en laat even meebakken. Werk af met de 
tomatendressing en laat alles op een zacht vuurtje. Vermengen met de 
rest van de ingrediënten. Voeg wat water toe indien de tomatendressing 
niet vochtig genoeg is. 



 
Snij de halloumi in plakjes, 2 plakjes p.p., en besprenkel met olijfolie. 
Verhit een grillpan. Strijk de pan dun in met wat olijfolie grill de plakjes 
halloumi een paar minuten in de warme grillpan tot er grillstrepen 
ontstaan. Draai om en grill ook de andere kant.  
 
Voeg kort voor het uitserveren de noten en de gehalveerde olijven toe en 
schep alles nog eens goed door elkaar. 
Verdeel de spinazieblaadjes rauw over de borden en schep de warme 
spaghetti erop en leg hier de gegrilde halloumi op, bestrooi met wat extra 
peper en zout en serveer meteen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gemarineerde aardbeien met mascarponezabaglione 
Dessert, 15 personen: 
 
3,75  dl   rode wijn (pinot noir) 
110  gram    aardbeienjam 
160  gram   kristalsuiker 
1  stuks  citroen, schil fijn geraspt  
1  stuks  kaneelstokje 
1 stuks   vanillestokje 
750  gram   aardbeien 
6  stuks  eieren 
220 gram   kristalsuiker 
750  gram   mascarpone 
3  theelepels  vanille-essence 
 
Extra:  vershoudfolie 
   thermometer 
 
Doe de wijn met de aardbeienjam, 160 gram kristalsuiker, citroenschil, 
kaneelstokje in een steelpan. Snij het vanillestokje open, schraap het 
merg eruit en voeg merg en het lege vanillestokje toe aan het 
wijnmengsel. Breng dit nu op middelhoog vuur en regelmatig roerend aan 
de kook. Zet het vuur dan zachter en laat het nog zo’n 10 tot 15 minuten 
zachtjes pruttelen tot het wat ingekookt is en de smaken van vanille en 
kaneel goed zijn opgenomen. Neem van het vuur. Laat afkoelen en schenk 
de siroop daarna door een fijne zeef. Doe het vanillestokje en 
kaneelstokje terug in de gezeefde siroop. Laat afkoelen. Maak de 
aardbeien schoon en snijd ze in kwarten. Meng ze door de siroop, zet in 
de koelkast, en laat minimaal een half uur tot maximaal een paar uur 
marineren.  
 
Klop de 6 eieren met de 220 gram suiker met een elektrische mixer in een 
grote roestvrijstalen kom (want het volume wordt wel verdriedubbeld) tot 
het goed gemengd is. Zet de kom op een pan met zachtjes kokend water 
(laat de kom het water niet raken) en blijf het mengsel ongeveer 5 
minuten kloppen tot het warm en dik is. Zorg ervoor dat het mengsel niet 
te heet wordt, want dan stolt het ei, het mooiste is als de temperatuur zo 
rond de 70 tot 75 graden komt. Als je geen thermometer hebt, voel dan 
met een vinger, als het mengsel, al flink warm tot heet aanvoelt en heel 
dik en warm en luchtig is, dan is het goed.  



 
Neem de kom nu van het vuur en klop nog 6 tot 8 minuten tot het 
mengsel weer wat is afgekoeld en heel licht en dik is. Zet de mixer weg. 
Voeg de vanille-essence toe. Meng beetje bij beetje de mascarpone 
eronder en klop dit dan zo kort mogelijk met een gewone garde tot alles 
goed gemengd is en er geen klontjes meer zijn. Niet te lang kloppen, want 
dan wordt de zabaglione korrelig, en de luchtigheid verdwijnt dan. Schep 
de aardbeien uit de siroop en laat iets uitlekken. Serveer de mascarpone-
zabaglione met de aardbeien in een glaasje. 


