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Amuse 
3 x stokbroodje:  
zalm 
peer  
artisjokmousse 
 
 
Voorgerecht 
Pastei met ragoût van kip en champignons 
 
 
Soep 
Franse Uiensoep 
 
 
Hoofdgerecht 
Boeuf Bourguignon,  
Aardappelgratin met champignons  
Provençaalse groenteschotel 
 
 
Nagerecht 
Crème brûlée met pompoenpuree 
 
 
Ovenplanning 
Volgorde Grote oven Kleine oven Oventijd Opmerkingen 

Uien voor soep  125°C 90 minuten Meteen beginnen 

Crème Brûlée  150°C 40 minuten Na de uien 

Pasteitjes 180°C  20 minuten Zodra klaar 

Stokbrood 210°C  25 minuten Na pasteitjes 

Aardappelgratin 190°C  40 minuten Met groenteschotel 

Groenteschotel 190°C  40 minuten Met aardappelgratin 
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3 Canapè’s met Zalm, Peer en Artisjok. 
Amuse, 15 personen 
 
METEEN BEGINNEN MET HET BROOD (voor Amuse & Soep!) 
 
Recept voor 3 baguettes 
0.35 dl  water 
460  gram   bloem + extra 
9   gram   zout 
9   gram   gist 
1   stuks  eierdooier vloeibaar 
 kopje water voor in de oven 
 
Extra:   boter voor schaal in te vette 
   schone handdoeken 
   deegroller 
 
Kneden van het deeg 
Doe het water, bloem en gist in een kom en roer door elkaar tot alle bloem goed 
is bevochtigd. Je kunt het deeg met je handen kneden, maar je kunt hiervoor 
uiteraard ook onze Kitchenaid mixer met deeghaak gebruiken. Kneed het deeg 
ongeveer 5-7 minuten en laat het deeg circa 15 minuten rusten in de schaal en 
voeg vervolgens zout toe. Kneed het zout met je handen door het deeg heen. 
 
1e rijs van het deeg voor stokbrood 
Kneed een bal van het deeg en doe het in een ingevette schaal, dek de schaal af 
(bij voorkeur met een warme vochtige doek) en laat het deeg rijzen tot het 
ongeveer is verdubbeld. 
 
Vormen van het stokbrood 
Nadat het deeg van het stokbrood in omvang is verdubbeld dient het deeg in 
drieën gedeeld te worden op een met meel bestrooid aanrecht of plank. Vorm de 
drie deegballen tot drielanggerekte broden, het is mogelijk om lange dunne 
stokbroden te maken of de stokbroden iets dikker te laten. Houd bij het uitrollen 
van het deeg in de gaten dat (grote) luchtbellen voorzichtig uit het deeg gedrukt 
moeten worden. 
 
2e rijs 
Plaats de 3 stokbroden op een licht ingevette bakplaat en dek deze af met een 
droge theedoek en laat circa 30-40 rijzen op een warme plek (circa 25 graden in 
de warmhoudkast op stand 2-3), tot de stokbroden in omvang zijn verdubbeld.  
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Bakken van het stokbrood 
Oven voorverwarmen op 210°C 
Verwarm de GROTE oven voor op 210° C. Maak een paar insnijdingen in het 
deeg van de stokbroden met een scherp mesje en bestrijk het stokbrood met het 
eigeel alvorens ze in de oven te plaatsen. Bak de stokbroden vervolgens in 20-25 
minuten bruin.  
 
Voor een extra knapperige korst zet je een klein kopje water onder in de oven. 
De waterdamp zal zorgen voor extra knapperig stokbrood en voorkomt eventuele 
uitdroging van het stokbrooddeeg tijdens het bakken. Ga meteen na het 
afbakken met een kwastje water over het brood zodat het mooi blinkt. 
 
 
Haal 60 dunne sneetjes uit het stokbrood 
en geef 15 dunne sneetjes aan bij de soep. 
  
Leg de sneetjes op een bakrooster en rooster ze onder de salamander aan beide 
zijden krokant. Blijf er wel bij. 
  
15 canapés met zalm: 
15 stuks  dunne sneetjes stokbrood 
4 eetlepels roomkaas naturel 
2 eetlepels crème fraîche 
Paar sprietjes bieslook 

peper en zout 
100 gram  gerookte zalm 
Paar takjes  peterselie voor garnering 

peper en zout 
 

Roer de roomkaas met de crème fraîche door elkaar. Hak de bieslook heel fijn en 
meng samen met wat peper en zout door het witte mengsel. Smeer de krokante 
sneetjes brood met wat van het roomkaasmengsel. Snijd de zalm in repen en 
drapeer deze mooi over de canapés. Garneer met wat verse peterselie.  
  
15 canapés met peer: 
15 stuks  dunne sneetjes stokbrood 
2 stuks  peer 
150 gram   Castello creamy blue 
1 eetlepel crème fraîche 
4  plakjes  parmaham 
  
Schil de peer en verwijder het klokhuis. Snijd de peer in partjes en wikkel een 
dun reepje parmaham eromheen.  
Maak de Castello creamy blue met een lepel crème fraîche smeuïg en smeer op 
de geroosterde broodjes.  
Leg het partje peer met parmaham er boven op. 
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15 canapés met artisjokmousse: 
15 stuks  dunne sneetjes stokbrood 
1 blik   artisjokken 
Paar   takjes  peterselie 
1 eetlepel olijfolie groene dop 

peper en zout 
1  eetlepel citroensap vloeibaar 
3 eetlepel garnaaltjes kleine 
  
Laat de artisjokken uitlekken en doe deze samen met een klein beetje olijfolie, 
citroensap en een takje peterselie in een keukenmachine en pureer deze fijn. 
Breng het mengsel op smaak met wat peper en zout. Schep wat van het mengsel 
op de broodjes. Leg wat garnaaltjes erop en garneer met wat verse peterselie.  
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PASTEI RAGOUT VAN KIP EN CHAMPIGNONS 
Voorgerecht, 15 personen 
 
 
PASTEIBAKJES ZELF MAKEN 
30 plakken  bladerdeeg 
1  stuks  ei, losgeklopt vers 
   eidooier vloeibaar 
   bloem 
 
Extra:   steker Ø 8 cm en 4 cm 
   deegroller 
   bakpapier 
 
Verwarm de GROTE oven voor op 180 °C. 
 
Steek met een steker van Ø 8 cm rondjes (15 stuks) uit het ontdooide 
bladerdeeg. Deze zijn de bodem van het bakje.  
Doe dat nog eens 15 keer, maar snij nu met een steker van Ø 4 cm kleinere 
rondjes uit, de dekseltjes.  
Je houdt nu ringen over die je op de net gemaakte bodem legt. 
 
De 15 kleine rondjes zijn de dekseltjes. Leg die ook op de bakplaat. 
 
Verzamel de resten deeg en kneed het tot een bal. Leg wat bloem op de 
werkbank en rol het deeg uit tot een plak van ca 3 mm dik. 
Steek hier weer ringen uit van Ø 8 cm en steek weer de Ø 4 cm rondjes uit. 
Bouw zo de pasteitjes op tot 5 lagen. (Bodem, ring 1, ring 2, ring 3, ring 4) 
 
Prik met een vork wat gaatjes in de bodem en smeer de bovenzijde in met wat 
losgeklopt ei. 
 
Leg die op een met bakpapier bedekte bakplaat. 
 
Kwast de bovenkant van de bakjes in met losgeklopte eierdooier. Bak ze in circa 
20 minuten goudbruin en gaar. Houd dit in de gaten. 
 
Van het overgebleven deeg kun je reepjes vormen en dan met een beetje kaas, 
zeezout of met wat suiker bestrooien, nog even 10 minuten in de oven en je 
hebt nog een lekkere snack.   
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RAGOÛT 
Voor 15 pasteibakjes 
 
60  gram + ongezouten boter  
7   eetlepels 
75 gram  bloem 
7,5   dl   kippenbouillon (van tablet) 
400  gram  kipfilet  
1   stuks  grote wortel, geschild, in 3 mm brunoise gesneden 
1   stuks  middelgrote ui, fijngesnipperd 
125 gram         witte champignons, schoongemaakt en in grote stukken  
            gesneden 
1   stuks  citroen 
1  dl  room 
4  eetlepels  peterselie 
4  takjes  tijm 
    zout en versgemalen zwarte peper 
 
Breng de kippenbouillon aan de kook en voeg de kipfilets toe. 
Haal de gare filets meteen uit de pan en zet apart. 
Doe de wortel in de bouillon en laat garen. Haal de wortel eruit en zet apart.  
Neem de bouillon van het vuur. 
Snijd de kip in kleine stukjes. 
In een kleine koekenpan, de champignons goudbruin bakken in 1 eetlepel boter. 
Doe wat citroensap over de champignons en haal van het vuur. 
 
Neem een bakpan en fruit de ui in 6 eetlepels boter. 
Voeg de wortelen toe en bak nog een minuut mee. 
 
Maak de roux in een kookpan. 
Smelt 60 gram boter, voeg de 75 gram bloem toe en roer snel in de boter tot 
een gladde massa. 
Giet de bouillon in kleine porties en onder voortdurend roeren in de hete roux tot 
al de bouillon is toegevoegd en je een dikke, romige saus hebt. 
Voeg de stukjes kip, de ui, de wortelen, de gebakken champignons, ongeveer 4 
eetlepels fijngehakte peterselie, de bladeren van ongeveer 4 takjes verse tijm, 
zout en royaal peper toe. 
Ragoût niet aan de kook brengen, slechts warm houden. Roer er een paar 
eetlepels van de room door. 
Plaats de pasteibakjes op de borden en vul ze met de ragoût. Dek af met een 
dekseltje. 
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FRANSE UIENSOEP 

BEGIN MET HET MAKEN VAN DE RUNDERBOUILLON!!!  Voor 3 liter 

RUNDERBOUILLON (Hoofdgerecht heeft 6 dl bouillon nodig!) 

1  kilo   soepvlees 

3 liter  water 
2  stuks  mergpijp 
2  stuks  wortels, in stukken 
2  stengels  bleekselderij, in stukken 
2  stuks  uien, in stukken 

 1 stuks  bouquet garni (laurierblaadjes, tijm of andere                        
   houtige kruiden) 
6  stuks  zwarte peperkorrels 
   peper en zout 
 
Extra:   vetzeef 
 
Neem een grote soeppan en smelt 25 gram boter.  Rooster de gesneden groente 
en de mergpijpen in de hete boter. Voeg het vlees toe en giet er drie liter 
koud water bij. Voeg bouquet garni, bouillonblokken en peperkorrels toe. 
Laat de bouillon 2 uur zacht koken. Schep af en toe het schuim eraf. 
Proef de bouillon. Breng op smaak met zout en peper.  
Haal van het vuur en laat iets afkoelen. Giet de bouillon door een fijne zeef, laat 
afkoelen en bewaar tot gebruik in koelkast. 
 
UIENSOEP 
1 kg  uien 
2 stuks  steranijs 
125 gram  roomboter 
1 dl  water 
1 theelepel zout  
2 stuks  runderbouillonblokken 
2 dl  witte wijn 
2 liter  runderbouillon 
1 dl  madeira 
15  stuks  sneetjes stokbrood (van de Amuse!) 
3 eetlepels Franse mosterd 
3 eetlepels olijfolie rode dop 
250 gram  Gruyère (geraspt) 
   bieslook 
   peper en zout 
 
Extra:   aluminiumfolie 
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Maak de uien schoon, halveer en snijd in halve ringen van ongeveer 5 mm dikte. 
Smelt de helft van de roomboter in een grote braadpan en laat uitbruisen. 
Voeg de gesneden uien en steranijs toe en laat een half uur op middelmatig vuur 
langzaam karamelliseren. Neem hier de tijd voor anders worden de uien bitter. 
Schep de uien in een kleine braadslede en meng er de rest van de roomboter, 
het zout en het water door. Dek nu af met aluminiumfolie en laat 1 uur of langer 
(max 2 uur) karamelliseren in de KLEINE oven op 125 gr C. 
 
Verwarm de gekaramelliseerde uien in een soeppan en blus af met de witte wijn. 
Laat dit droog koken en voeg de bouillon toe. Laat dit nog even zachtjes 
pruttelen. 
Breng de soep op smaak met Madeira en eventueel met een beetje peper en 
zout. 
 
 
BROOD (stokbrood van amuse) 
Smeer de sneetjes stokbrood in met olijfolie en rooster onder de gril. Smeer in 
met Franse mosterd en bestrooi met de Gruyère. 
 
UITSERVEREN 
Schep de uiensoep in soepkoppen en leg er de sneetjes stokbrood op. Gratineer 
onder de gril tot de kaas mooi goudbruin is. 
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BOEUF BOURGUIGNON,  AARDAPPELCHAMPIGNONS-GRATIN EN 
PROVENCAALSE GROENTESCHOTEL   
Hoofdgerecht, 15 personen 
  
 
 
200  gram  gerookt ontbijtspek, in dobbelsteentjes 
0.75  dl  zonnebloemolie 
40  gram   tomatenpuree (blik) 
2  kg   rundernek, in stukken van max. 3 cm dik 
50  gram   bloem 
2  tenen   knoflook, geperst 
3  blaadjes  laurier 
5  takjes  tijm 
5  dl   rode wijn 
6 dl   runderbouillon (van de soep) 
1  stuks  rode ui, gesnipperd 
0.5  dl   olijfolie rode dop 
500  gram  champignons 

zout en peper 
 
 
 
Bak de spekdobbelsteentjes uit in de zonnebloemolie in de ovale braadpan, zeef 
het spek uit het vet en bewaar beide. 
Bak de tomatenpuree even op in de braadpan (ontzuren) en zet apart. 
 
Bestuif het rundvlees met bloem, bestrooi met zout en peper en bak het aan in 
de spekvet-oliemix in dezelfde braadpan. (Blijf de aanbaksels telkens van de 
bodem schrapen tijdens het bakken). 
 
Voeg uitgebakken spek, knoflook, laurier, tijm, tomatenpuree, rode wijn en 
bouillon toe. 
Breng de boeuf tegen de kook aan en laat het vlees anderhalf uur stoven op laag 
vuur (eventueel een sudderplaat eronder zetten). 
 
Smoor de ui glazig in de olijfolie, voeg champignons toe, bak rondom bruin en 
voeg toe aan het vlees.  
 
Laat de boeuf nog 15 minuten doorgaren en breng op smaak met zout en peper. 
Serveer de boeuf direct of laat afkoelen.  
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Aardappelgratin met champignons,    
Bijgerecht, 15 personen  
 
600  gram   aardappels 
1.25  dl   slagroom  
1  stuks  ei vers 
250  gram  kastanjechampignons  
2  teentjes  knoflook 
3  eetlepels olijfolie met truffel 

peper en zout  
boter om in te vetten 
 

 Extra:   ovenschaal 
   mandoline 
   aluminiumfolie 
 
Breng een pan met water aan de kook. Schil de aardappels en snijd ze op de 
mandoline in dunne plakjes (2-3 mm).  
Kook de aardappelschijfjes 5 minuten en giet ze dan af.  
 
Verwarm de oven op 190° C.  
 
Snijd de champignons en de knoflook in plakjes en bak ze in 1 eetlepel olijfolie 
met truffel. Bak ze ongeveer 5 minuten op middel hoog vuur totdat het meeste 
vocht is verdwenen. Vet de ovenschaal in met boter. Leg er dakpansgewijs en 
laag aardappelschijfjes in. Daarna een laagje van de champignons met knoflook. 
Bestrooi met peper en zout. Herhaal de procedure tot je alle ingrediënten 
gebruikt hebt. 
 
Klop het ei los met de slagroom en giet dit over het gevulde ovenschaal. Dek de 
schaal af met aluminiumfolie.  
Zet 40 minuten in de oven, haal na 20 minuten de aluminiumfolie eraf en 
besprenkel met olijfolie met truffel. 
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PROVENCAALSE GROENTESCHOTEL    
Bijgerecht, 15 personen. 
   
 
4  stuks  rode uien, gepeld en in dunne ringen 
4  teentjes  knoflook, gepeld en geperst 
4  takjes  verse tijm 
4  eetlepels  olijfolie rode dop 
1  stuks  aubergine  
1  stuks  courgette  
10  stuks  stevige tomaten (pruim– of roma -tomaten zijn heel geschikt) 

snufje  zout 
 

Extra:   ronde ovenschaal 
 

 
Verwarm de oven voor op 190 °C.  
 
Bak in een pan de uien, knoflook en tijm ongeveer 10 minuten in 2 eetlepels olie 
zacht en net goudbruin. 
 
Snijd intussen de aubergine en courgette in de breedte in 2 mm dikke plakken 
met behulp van de mandoline.  
Snijd de tomaten in 3 mm dikke plakken.  
Doe de gebakken uien, knoflook en tijm in de ovenschaal en leg er een paar 
plakjes groenten op, zodat er een recht oppervlak ontstaat. 
 
Schik de overige plakjes er in afwisselende kleuren in een ronde vorm op. 
Besprenkel het gerecht met de resterende olie en bestrooi het met zout. 
 
Bak het 35-40 minuten in de oven, of tot de groenten zacht en vanboven 
goudbruin zijn. 
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CRÈME BRÛLÉE MET POMPOENPUREE 
Nagerecht, 15 personen 
 
9 dl  room 
4  dl  volle melk 
½ theelepel kaneel 
½ theelepel nootmuskaat   
1 mespuntje gemberpoeder 
300 gram  suiker 
125 gram  pompoenpuree (diepvries) 
12 stuks  eierdooiers vloeibaar 
   basterdsuiker licht bruin 
 
Extra:   ramequin bakjes 
   crème brûlée brander 
 
Het klaarmaken van de crème brûlée met pompoenpuree is niet moeilijk, maar 
kost wel tijd. De bereiding van het dessert duurt ongeveer een uur en daarna 
moet de crème brûlée nog twee uur opstijven.  
 
KLEINE oven voorverwarmen op 150° C.  
 
Verwarm de room, melk, kaneel, nootmuskaat en gember in een pan op een 
matig vuur. Roer af en toe en zorg dat het gaat koken. Daarna het mengsel van 
het vuur en minstens 15 minuten laten intrekken. Meng de eidooiers en 
kristalsuiker in een grote kom. Voeg geleidelijk het roommengsel toe onder 
voortdurend kloppen. 
 
Meng de pompoenpuree er goed door en verdeel de crème brûlée met 
pompoenpuree over de ramequin-bakjes.  
 
Vul 2 kleine gastronoombakken voor 1/3 deel met kokend water en zet de 
gevulde ramequin-bakjes in het hete water. Gaar de	crème brûlée gedurende 40 
minuten op 150°C.  
 
Laat de crème brûlée twee uur opstijven in de koeling. 
 
Uitserveren 
Gebruik een zeef om er een dun en gelijkmatig laagje basterdsuiker over te 
strooien. 
 
Brand de suiker met een crème-brûléebrander. Als het laagje suiker gesmolten 
is, strooi u er nog een heel dun laagje suiker over en brandt u ook dit laagje. 
Direct uitserveren. 
 


