
CCPL . Menu mei 2017 
Thema: Asperges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amuse: 
Aspergemousse met doperwtscheuten en miniasperges 
 
 
Voorgerecht: 
Scampi op nieuwe aardappel met witte asperges en 
serranoham 
 
 
Soep: 
Aspergevelouté Classique 
 
 
Hoofdgerecht: 
Asperges met kwartel en saus van kastanjechampignons 
 
Nagerecht: 
Frambozenmousse, ravioli van gebrande marsepein met 
sinaasappel, gegrilde grapefruit en cake met cacaopoeder en 
szechuanpeper 
 
 
 
  



ASPERGEMOUSSE MET DOPERWTSCHEUTEN EN MINIASPERGES 
Amuse: 15 personen 
 
600  gram   witte asperges  
4  dl   slagroom  
5  blaadjes  gelatine (=10 gram)  
1  bakje   doperwtscheuten (affillacress)  
15  stuks  groene aspergetips (mini)  

 peper en zout  
 

Extra:   15 glaasjes 
 
Neem 4 stuks asperges en snijd er 10 cm vanaf de kop eraf. Schil deze koppen 
voorzichtig en snijd ze in de lengterichting doormidden. Snijd de helften 
nogmaals in de lengterichting doormidden (je hebt nu dus 4 x ¼ aspergekop van 
10 cm lang). Deze stukken gebruiken we straks bij de afwerking. 
 
Was de overige asperges zorgvuldig. Snij de droge onderkanten ervan af en snijd 
de asperges (ongeschild) in stukken van circa 3 cm. Kook deze stukken gaar in 
water. Haal de gekookte asperges uit het kookvocht(bewaar 1 dl kookvocht!).  
 
Week de blaadjes gelatine in koud water. 
 
Pureer de gekookte asperges met 1 dl kookvocht in de Magimix keukenmachine. 
Giet het mengsel door een bolzeef in een passende pan en druk goed uit totdat 
je alleen nog de droge schillen in de bolzeef hebt zitten. 
 
Breng het aspergemengsel aan de kook. Knijp de geweekte gelatine goed uit en 
laat deze oplossen in het hete aspergemengsel. Roer goed door. 
Zet het mengsel in de koeling en laat iets geleren. 
 
Klop ondertussen de slagroom op tot iets dikker dan yoghurt. 
 
Meng dit met de aspergemassa en breng goed op smaak met witte peper en zout 
 
Verdeel het mengsel over de glaasjes en laat opstijven in de koelkast. 
 
Blancheer ondertussen de witte aspergekwarten en groene aspergetips apart van 
elkaar. (Niet zacht koken, de asperges moet nog byte hebben) 
 
Steek deze in de glaasjes samen met de doperwtscheuten en serveer. 
  



SCAMPI OP NIEUWE AARDAPPEL MET WITTE ASPERGES EN 
SERRANOHAM 
Koud voorgerecht: 15 personen 
 
Pesto: 
25  gram   pijnboompitten  
2  tenen   knoflook, grof gesneden 
15 gram   verse basilicumblaadjes 
50 gram  Parmezaanse kaas, vers geraspt 
5  eetlepels  olijfolie groene dop 
  
Rooster de pijnboompitten heel licht in een droge koekenpan. Vermeng in een 
keukenmachine eerst de pitten en de knoflook. Doe er dan de olie en de 
basilicum bij en bindt tenslotte met de Parmezaanse kaas. Houd de pesto apart.  
 
Aardappel in marinade:  
15 stuks  nieuwe aardappels van gelijke grootte  
2 stuks  sjalotten  
1  eetlepel mayonaise 
1  eetlepel zure room  
1 eetlepel piccalilly  
1  stuks  limoen /limoenrasp 
1  eetlepel  mosterd  
6  eetlepels  olijfolie groene dop 
   peper en zout 
 
Extra:   steker Ø 3 cm 
   vershoudfolie 
    
 
Kook eerst de aardappels in de schil beetgaar. Laat ze afkoelen, pel ze en snijd 
er 45 gelijkmatige plakjes van 8 mm dik, 3 per persoon.  
Steek er met behulp van een steker van Ø3 cm, 45 rondjes uit.  
Meng de fijngesneden sjalot, mayonaise, zure room, piccalilly, limoenrasp en de 
helft van het limoensap, mosterd, 6 el olie (olijfolie groene dop), peper en 
zout. Schep de saus over de aardappelrondjes en laat in de koeling intrekken. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ingelegde asperges: 
15  stuks  witte asperges AA (Geef de schillen aan de soep) 
1 stuks  limoen 
4 eetlepels olijfolie groene dop 
   peper en zout 
   suiker naar wens 
 
Extra:   vershoudfolie 
 
Schil de asperges, snijd allemaal op gelijke lengte en kook ze beetgaar en laat 
uitlekken.  
 
Rasp de schil van de limoen (1 theelepel), voeg toe aan de rest van het 
limoensap en klop met 4 el olie, peper en zout tot een dressing (proef, 
corrigeer indien nodig met suiker).  
Leg de gekookte asperges in de dressing en laat daarin tot gebruik.  
 
Scampi’s: 
45  stuks  garnalen easy peel 21/25 (diepvries)  
   olijfolie rode dop 
   peper en zout 
15  eetlepels  verse groene pesto (recept) 
 
Extra:   keukenpapier 
 
Spoel en pel de scampi, verwijder het darmkanaal, dep ze droog en bestrooi met 
peper en zout. Bak ze à la minute in 1 el olie op matig vuur om en om gaar. Haal 
ze uit de pan en schep op elke scampi wat pesto.  
 
Brood en spinazie: 
8  sneetjes  zuurdesembrood  
   geklaarde boter 
60  stuks  spinazieblaadjes  
15  plakken  Serranoham (in reepjes)  
 
Extra:   deegroller   
 
Snijd de korstjes van het brood. Rol het brood met een deegroller dun uit en 
snijd er rechthoeken van (10 x 4 cm). Bestrijk die met geklaarde boter en bak ze 
in een droge Tefal pan op matig vuur lichtbruin en knapperig.  
Blancheer de spinazieblaadjes heel kort (20-30 seconden) en laat op een doek 
uitlekken. 
 
 
 
 
 



Uitserveren: 
Leg de aardappelplakjes tegen elkaar op de borden, beleg ze achtereenvolgens 
met de scampi, pesto en spinazieblaadjes. Dek af met de gebakken toast en 
garneer met de Serranoham. Neem de asperges uit de dressing en snijd elk in 5 
stukjes van oplopende grootte. Zet deze langs het gerecht en schep er een 
lepeltje pesto voor. 
 
  



ASPERGEVELOUTÉ CLASSIQUE 
Soep: 15 personen 
 
7  stuks  eieren 
2,5  kilo   witte asperges 
3 liter  water 
150  gram   gekookte ham 
5  dl  room 

 witte peper uit de molen 
 zout naar smaak 

0,4  dl  Vermouth 
15  toefjes peterselie 
 
Extra:   theedoek 
 
Kook de eieren in 10 minuten hard. 
 
Schil de asperges en zet ze tot gebruik in koud water weg. Bewaar de schillen en 
de stukken. 
 
Leg de schillen en de stukken onder in de pan en dek af met een theedoek. Leg 
de geschilde asperges op de theedoek en vul de pan met drie liter koud water 
(de asperges moet onder water staan) Breng het water aan de kook draai 
het vuur laag zodra het water kookt en houd 6 minuten tegen de kook aan. Haal 
de pan van het vuur en laat de asperges nog 20 minuten in het hete vocht 
doorgaren. 
 
Haal de asperges en de theedoek uit de pan en breng het vocht opnieuw aan de 
kook. Kook het kooknat in tot iets meer dan de helft en zeef het kookvocht 
middels een bolzeef. Druk de asperges en schillen goed uit. 
 
Snijd de kopjes van de asperges en pureer de rest van de scheuten. Voeg deze 
puree toe aan het kookvocht en breng opnieuw aan de kook. 
Laat deze basisvelouté langzaam inkoken tot 2 liter. 
Pel intussen de eieren, halveer ze en haal het eigeel eruit. Hak het eigeel en het 
eiwit apart van elkaar in blokjes. 
Snijd de ham in fijne reepjes. 
Voeg de room toe maar dan mag de soep niet meer koken. 
 
Verdeel het gehakte ei, de aspergekopjes en de ham over de warme borden. 
Breng de velouté op smaak met versgemalen witte peper en zout en een 
scheutje vermouth en verdeel de hete soep over de borden. 
 
Garneer met een toefje peterselie. 
  



ASPERGES MET KWARTEL EN SAUS VAN KASTANJECHAMPIGNONS 
Hoofdgerecht 15 personen 
 
Asperges: 
4,5  kilo  asperges 
   water 
   zout 
 
Schil de asperges en leg ze in een grote pan. 
 
Zet de schillen van de asperges op in water en zout. Breng aan de kook. Giet de 
hete vloeistof door een zeef over de geschilde asperges.  
Breng de asperges opnieuw aan de kook en haal van het vuur af zodra de 
asperges kookt. 
Laat de asperges afkoelen in het vocht. 
 
 
Gevulde kwartel: 
750  gram   lamsgehakt 
1  bos   basilicum 
5  stuks  eieren 
110  gram  pankobroodkruim 
15  stuks  ontbeende kwartels 
   boter 
   peper en zout 
 
Extra:   prikkers 
 
Verwarm de oven voor op 135°C. 
Maak het lamsgehakt aan met de gehakte basilicum, eieren (een voor een, 
controleer of het mengsel niet te nat wordt!!!), pankobroodkruim, peper en 
zout. 
Leg de ontbeende kwartels op het vel op het werkblad. Leg voor elke kwartel 50 
tot 60 gram gehaktmengsel klaar. Doe het gehakt in het midden van de kwartel 
en vouw deze terug in zijn eigenlijke vorm. Zet vast met prikkers. 
 
Peper en zout de kwartel en braad ze goudbruin aan. Laat ze 30 minuten 
doorgaren in de voorverwarmde oven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saus van kastanjechampignons: 
5  stuks  sjalotten 
   olijfolie rode dop 
5 teentjes  knoflook 
5  takjes  tijm 
2  takje  rozemarijn 
750  gram   kastanjechampignons 
1,5  dl  champagne azijn 
3  dl  kippenbouillon van bouillonblokken 
3  dl  aspergevocht 
3  dl  room 
   eventueel honing 
   peper en zout 
15  plakken  ontbijtspek 
Enkel blaadjes vene cress 
 
Extra:   aluminiumfolie 
 
Hak de sjalotten fijn en zet deze aan in wat olijfolie met de gehakte knoflook, 
tijm en rozemarijn (laat de takjes van de tijm en rozemarijn heel) 
Wrijf de champignons schoon, snijd in kwarten en voeg deze toe. Als de 
champignons wat kleuren, deze afblussen met champagne azijn,kippenbouillon 
en het aspergevocht. 
Laat het vocht volledig verdampen op hoog vuur en voeg dan de room toe. 
Verwijder de tijm en rozemarijn. 
Maak op smaak met peper en zout en eventueel wat honing als de saus te zuur 
is. 
 
Oven voorverwarmen op 200°C 
Bekleed een bakplaat met aluminiumfolie en leg de plakken spek iets van elkaar 
op de bakplaat. Bak het spek krokant in een oven van 200˚C gedurende 7 a 10 
minuten tot het spek donkerrood kleurt. 
 
Uitserveren: 
Serveer de asperges een halve kwartel, reep spek en de saus van 
kastanjechampignons.  Garneer met een blaadje vene cress. 
 
 
  



FRAMBOZENMOUSSE, RAVIOLI VAN GEBRANDE MARSEPEIN MET 
SINAASAPPEL, GEGRILDE GRAPEFRUIT EN CAKE MET CACAOPOEDER EN 
SZECHUANPEPER 
Nagerecht 15 personen. 
 
Frambozenmousse: 
2,5  dl  slagroom 
250  gram  mascarpone 
150  gram  frambozencoulis (diepvries) 
4  eetlepels frambozenjam 
 
Klop de ijskoude slagroom stijf (iets dikker dan lobbig). 
Roer de mascarpone los en klop deze door de slagroom.  
Voeg de frambozencoulis toe (maak eventueel los met de staafmixer)   
En schep deze samen met de frambozenjam door de mascarponeroom. 
Doe de mouse in een schaal en laat opstijven in de koeling. 
 
Frambozensaus: 
100  gram  frambozencoulis 
2  eetlepels poedersuiker 
 
Verwarm de frambozencoulis met de poedersuiker, roer goed door en laat 
afkoelen tot gebruik. 
 
Ravioli:  
   poedersuiker  
600  gram   marsepein  
6  stuks   sinaasappels    
7 eetlepels   geleisuiker  
 
Extra:   steker Ø 8 cm en 10 cm 

 creme brulee brander 
 gasspuitbus 

 
Werk koel. Bestrooi het werkoppervlak met poedersuiker, rol de marsepein dun 
uit, Bestuif tijdens het uitrollen weer met poedersuiker.   Steek er 15 rondjes uit 
met een doorsnede van 8 cm en 15 rondjes met een doorsnede van 10 cm (om 
af te dekken). Steek 45 kleinere rondjes uit die we als decoratie gebruiken 
Snijd de schil van de sinaasappels (alle wit moet weggesneden zijn) en snijd 
de sinaasappelpartjes tussen de vliezen uit.   
Snijd de sinaasappelpartjes klein en doe deze met aanhangend sap in een 
steelpannetje. Zet op het vuur met de geleisuiker en breng onder af en toe 
roeren aan de kook. Laat 1 minuut koken tot de suiker gesmolten is. Doe de 
compote in een kom en laat in de koeling koud worden en opstijven. 
   



Maak de ravioli als de compote afgekoeld is. Leg hoopjes compote op het kleine 
rondje, dek af met het andere grotere rondje. Druk de randjes goed dicht en 
steek met een ronde steker (8 cm) nogmaals uit.  Brand de marsepein à la 
minute met de gasbrander goudbruin af. 
 
Cake:  
4 stuks  eieren 
170 gram  witte basterdsuiker 
170 gram  bloem 
1 eetlepel bakpoeder 
4  eetlepel cacaopoeder 
1  theelepel szechuan peperkorrels 
50 gram    frambozen diepvries 
   boter 
 
Extra:   vijzel 
   15 stuks timbaaltjes 
 
Oven voorverwarmen op 180° C  
Sla de eieren op met de suiker. Meng de bloem met het bakpoeder en spatel 
door de schuimige massa.  Vijzel szechuanpeper tot poeder en meng met de 
cacaopoeder. Voeg dit mengsel aan het beslag toe. Snijd de diepvriesframbozen 
klein en meng onder het beslag.  
Vet 15 timbaaltjes in met boter en vul de timbaaltjes tot de helft met het beslag. 
Bak de cakejes in de oven op 180ºC gedurende 15 min af. Laat afkoelen en haal 
uit de vormpjes. Snijd de bolle bovenkanten van de cakejes af zodat deze recht 
worden. Gebruik de snijresten om een crumble van te maken. 
 
Garnituur:  
6  stuks   gele grapefruit 
3 eetlepels geleisuiker 
12  eetlepels cacaopoeder 
1 eetlepel     szechuan peperkorrels tot poeder gevijzeld  
 
Extra:   creme brulee brander 
   gasspuitbus 
 
Snijd de grapefruitpartjes tussen de vliezen uit, laat uitlekken en bestrooi met de 
geleisuiker. Brand de partjes grapefruit met de gasbrander goudbruin en breng 
op smaak met de cacaopoeder/peper. 
 
 
 
Uitserveren: 
Brand de rondjes marsepein met de brander tot een mooi bruin laagje ontstaat. 
Maak een compositie van de verschillende componenten.  
 


