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Amuse:	
Lamsspiesje met aardappel met een gazpacho van 
komkommer, granny smith, verse gember en peterselie 
 
 
Voorgerecht:	
Koekje van gemengde paddenstoelen, quinoa en rozemarijn, 
geroosterde longhaas, truffeljus 
 
Soep: 
Garnalencrèmesoep met tomaten	
	
 
Hoofdgerecht: 
In specerijen gepaneerde lamsfilet met gekaramelliseerde 
witlof, aardappelpuree met gebrande mosterd en jus van 
bonenkruid 
 
 
Nagerecht: 
kaasplankje met 3 soorten kaas, druiven, vijgen jam en rucola 
sla, dadelrol met noten 
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AMUSE VAN LAMSSPIESJE MET AARDAPPEL 
Amuse (1): 15 personen 
 
500  gram  lamsgehakt 
1 eetlepel verse bladpeterselie, gehakt 
2   eetlepels gehakte blaadjes munt  
4 teentjes  knoflook, in flinterdunne plakjes gesneden 
2 eetlepels panko (of paneermeel) 
2 eetlepels arachideolie 
8 stuks  kleine of middelgrote aardappelen 
2 eetlepels olijfolie rode dop 
      zeezout 
     versgemalen zwarte peper 
 
Extra:   keukenpapier 
   korte houten prikkertjes 
   bakpapier 
 
 
Doe het lamsgehakt, peterselie, gehakte munt, knoflook, panko, zout en peper in 
een kom.  
Meng alles met natte handen goed door elkaar. Rol het mengsel tot beetklare 
balletjes u moet er 30 kunnen maken 2 pp.  
 
Verwarm de arachideolie in een koekenpan op een matig vuur. Bak de 
lamsballetjes in kleine porties langzaam aan alle kanten bruin. Schud de pan af 
en toe zodat de balletjes egaal bruin en gaar worden. Haal de balletjes uit de pan 
en laat ze uitlekken op keukenpapier. 
 
Verwarm de oven voor op 220 graden.  
Snijd de aardappels over de lengte in kwarten (4 stukjes per aardappel).  
Schep ze door de olijfolie en breng ze op smaak met zout en peper. 
Leg de aardappelpartjes op een met bakpapier beklede bakplaat en bak ze in 15-
20 minuten goudbruin.  
Steek een lamsballetje, een aardappelpartje en een muntblaadje aan iedere 
prikker. 
 
Uitserveren: 
Serveer 2 prikkers per persoon samen met de Gazpacho op een bordje.  
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GAZPACHO VAN KOMKOMMER, GRANNY SMITH, VERSE GEMBER EN 
PETERSELIE 
Amuse (2): 15 personen 
 
4  stuks  komkommer 
3   stuks  granny smith appel 
15  mm   verse gember 
20 takjes  platte peterselie 
3      theelepels rietsuiker 
    zeezout 
    zwarte peper 
 
Extra:   15 glaasjes 
 
Snijd een stuk komkommer van 10 cm, met schil, af voor de garnering. 
Schil de overige komkommers met een dunschiller en snijd deze in stukken van 
ca 2 x 2 cm en doe ze in de blender. Zet de blender met de deksel erop aan, en 
blender de komkommer tot sap. 
Schil de appels en de verse gember, snijd in kleine stukken en doe deze samen 
met de peterselie, zout, zwarte peper en rietsuiker in de blender bij het 
komkommer sap.  
Blender het geheel totdat het helemaal glad is.  
Snijd het stuk komkommer met schil in fijne bruinoise. 
Doe de gazpacho in glazen of kopjes en decoreer met brunoise van komkommer. 
 
Uitserveren: 
Serveer samen met de gehaktspiesjes op een bordje. 
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KOEKJE VAN GEMENGDE PADDENSTOELEN, QUINOA EN ROZEMARIJN, 
GEROOSTERDE LONGHAAS, TRUFFELJUS 
Voorgerecht: 15 personen 
 
225  gram  quinoa 
300  gram   gemengde paddenstoelen 
3  takjes  rozemarijn 
    zeezout 
    zwarte peper 
3  stuks  ei 
6  eetlepels bloem 
1  kg  longhaas 
3 theelepels truffeltappenade 
75  gram  roomboter + extra 
1,5  dl   water 
2  dl   runderfond (pot) 
   rucola sla (verdelen ook bij het dessert nodig) 
   Arachideolie 
   Maizena  
    
Extra:   steekring Ø 6 cm 
   tonicstamper 
   aluminiumfolie 
 
Kook de quinoa met een snufje zout gaar. Als het gaar is afgieten in een zeef en 
niet koud spoelen. Snijd de gemengde paddenstoelen zo fijn mogelijk en bak 
deze in een koekenpan samen met de fijngehakte rozemarijn, zout en zwarte 
peper. Doe de quinoa en het paddenstoelen mengsel in een grote mengkom. 
Voeg hieraan de eieren ( een voor een, zodat het niet te nat wordt) en de bloem 
toe. Meng dit goed. 
Vul op de snijplank een steekring van Ø 6 cm, ongeveer 1 cm hoog met het 
quinoa mengsel. Druk het mengsel goed aan met een tonicstamper en maak zo 
30 koekjes.  
Bak de quinoa koekjes in de Tefal pan goudbruin in wat arachideolie. 
 
Maak op een snijplank de longhaas schoon (snijd eventueel vliesjes of randjes 
vet weg) en bak de longhaas in z’n geheel in koekenpan in wat arachideolie en 
een klontje boter.  
Bak ongeveer 4 minuten op elke kant en laat hem daarna nog 4 minuten rusten 
op de snijplank onder aluminiumfolie. 
Blus ondertussen, terwijl de longhaas uit de pan is, het braadvocht af met de 
truffeltappenade en roomboter en als dat gesmolten en uitgebruist is met water 
en de pot runderfond. Laat het even inkoken zodat het indikt. (Eventueel 
afbinden met wat maïzena).  
 
Uitserveren: 
Serveer de koekjes met de getrancheerde longhaas en wat rucola sla. 
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GARNALENCRÈMESOEP MET TOMATEN  
Soep: 15 personen 
 
GROENTEBOUILLON (HIERMEE BEGINNEN) 
 
4 stuks  aardappels, grof gehakt 
4  stuks  uien, grof gehakt 
4  stuks  preien, gesneden en grof gehakt 
4  stuks  wortelen, grof gehakt 
4  stuks   meirapen, grof gehakt 
2 stengels bleekselderij, grof gehakt 
6  stuks  kleine Tasty Tom tomaten, grof gehakt 
   zout 
 
Doe alle groenten in een grote pan, doe er 2 liter water bij, wat zout en breng 
aan de kook. 
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. 
 
 
2  liter  groentebouillon (zelf maken, zie recept groentebouillon) 
1 kg   garnalen 
80  gram  boter 
80  gram  bloem 
10  stuks  rijpe tomaten, ontveld, ontpit en kleingesneden 
3  theelepels kerrie 
   zout 
 
Extra:   keukenpapier 
 
Breng de bouillon in een pan aan de kook en kook de garnalen in 3 minuten 
gaar. Laat ze uitlekken en houd de bouillon apart. Pel de garnalen, verwijder zo 
nodig de darm, houdt er 15 apart voor de garnering en hak de rest fijn. Zeef de 
bouillon. Smelt de boter in een pan, roer er de bloem door, blijf 2-4 minuten 
roeren en voeg beetje bij beetje alle bouillon toe. Doe er de fijngehakte garnalen 
bij.  
 
Draai in de keukenmachine een puree van de ontvelde en ontpitte tomaten, doe 
er de kerrie bij, zet het apparaat nog even aan en roer de puree door de soep.  
Breng de soep weer aan de kook, laat hem een paar minuten pruttelen en breng 
op smaak met zout.  
 
Uitserveren: 
Serveer de soep en garneer deze met de hele garnalen. 
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LAM GEPANEERD IN SPECERIJEN MET GEKARAMELLISSEERDE WITLOF, 
AARDAPPELPUREE MET GEBRANDE MOSTERD EN JUS VAN BONENKRUID 
Hoofdgerecht: 15 personen 
 
1200 gram   lamsfilet  

 Mengsel van:  
 1 eetlepel zwarte peper/1 eetlepel gemalen kruidnagel/ 
 1 eetlepel gemalen kaneel/1 eetlepel gemalen foelie/ 
 1 eetlepel gemalen korianderzaad/1 eetlepel zout/ 
 3 eetlepels citroensap 

6  stronkjes witlof 
 Enkele druppels citroensap vloeibaar 
30 gram  boter  
150  gram  suiker 
750 gram  geschilde aardappelen 
225 gram  zachte boter 
2 dl  warme melk 
   Arachideolie 
2 eetlepels grove mosterd 
3 dl  lamsfond 
6 takjes  bonenkruid 
1 dl  room 
 Enkele druppels citroensap 
45  stuks  zilveruitjes 
1  eetlepel bruine basterdsuiker 
3  eetlepel balsamicoazijn 
250  gram  tuinbonen 
1 stuks  kleine Broccoli 
   maïzena 
   zout 
 
Extra:   vacuümzak 
 
Ontvlies de lamsfilet en paneer deze in het specerijenmengsel. 
Doe een scheutje arachideolie in de pan en laat deze heet worden. 
Doe daarna een klontje boter in de pan en bak dan het lam mooi goudbruin. 
Doe dit a la minute (dus net voor uitserveren) let op dat het lam niet 
“doorslaat”. 
 
Doe de stronkjes witlof in zijn geheel in een vacuümzak met een paar druppels 
citroensap en 30 gram boter. Zet een grote pan water op het vuur en breng aan 
de kook. Draai het vuur uit zodra het water kookt en leg de gevacumeerde witlof 
in het water. Haal de zak na 10 minuten uit de pan en bewaar de witlof tot 
gebruik. 
 
Kook de aardappelen gaar en wrijf deze door een zeef. 
Smelt de boter, spatel deze door de puree en maak op dikte met de melk. 
 
Doe een laagje olie in een pan en daarna de grove mosterd. 
Door voortdurend te roeren gaat de fijne mosterd weg en houd u alleen nog de 
grove mosterdkorrels over. Maak de puree op smaak met zout en de gebrande 
mosterd. 
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Zet de lamsfond op en laat hier het bonenkruid 15 minuten op heel laag vuur in 
trekken. Maak de saus af met 1 dl room en een paar druppels citroensap, peper 
en zout naar smaak. Bindt de saus eventueel met wat maïzena 
 
Snijd de witlofstronkjes in de lengte doormidden en snijd het hart van de witlof 
eruit. 
Druk de platte kant van de witlof in de suiker, leg deze in een koude bakpan en 
laat op rustig vuur karamelliseren. 
 
Dop de tuinbonen en blancheer deze. Haal 30 roosjes broccoli los en blancheer 
deze. 
Maak de zilveruitjes schoon en bak deze in boter glazig. Blus af met 
balsamicoazijn en een eetlepel bruine bastaardsuiker. Roer de uitjes er goed 
doorheen zodat deze mooi geglaceerd worden. 
 
Uitserveren: 
Maak het bord volgens het voorbeeld of naar eigen inzicht op. Doe wat fijn 
gesneden bonenkruid over de saus en serveer. 
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KAASPLANKJE MET 3 SOORTEN KAAS, DRUIVEN, VIJGEN JAM EN RUCOLA 
SLA EN DADELROL MET NOTEN 
Nagerecht: 15 personen  
 
pompoen brood (zie recept)          Hiermee beginnen! 
 
POMPOENBROOD 
 
7  gram   gedroogde gist 
1,3  dl  handwarm water 
600  gram  tarwebloem 
8  gram   zout 
250  gram   pompoenpuree 
   Arachideolie ( voor bij afbakken van de pompoen taost) 
 
Extra:   vershoudfolie 
   bakpapier 
   theedoek 
 
Laat 250 gram pompoenpuree ontdooien. 
Doe het gist, de bloem en het zout in een kom. Voeg hier ook de pompoenpuree 
en het water aan toe en kneed het geheel met handen vervolgens zo’n 12 
minuten tot een zacht en soepel deeg. 
 
Vorm een bal van het deeg, leg deze in een kom en dek af met verhoudfolie. 
Laat het brooddeeg nu een uur rijzen tot het in volume verdubbeld is. Doe dit in 
de warmhoudkast die je op stand 3 zet. 
 
Stort het deeg op het licht bebloemde werktafel en kneed het nog een keertje 
kort door. Vorm wederom een bal van het deeg. 
 
Bekleed een bakplaat met bakpapier en stort hier de deegbal op. Duw het een 
beetje in vorm en dek het brood vervolgens af met een vochtige theedoek. Laat 
het deeg nu nogmaals 40 minuten rijzen. Verwarm ondertussen de oven 
voor op 200°C. 
 
Snijd het gerezen brooddeeg aan de bovenkant in met een mes.  Bak het brood 
in het midden van de oven in 40 minuten af.  
Het brood is gaar als het hol klinkt wanneer je op de bovenkant klopt. 
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DADELROL MET NOTEN  
2 dadelrolletjes 
 
175 gram  dadels zonder pit 
50 gram  amandelmeel 
75 gram  gedroogde abrikozen 
75 gram  walnoten 
1 theelepel honing 
1 eetlepel water 
     snuf zout 
    nootmuskaat 
 
Extra:   vershoudfolie 
 
Doe het amandelmeel in een kom. 
Doe de dadels in de keukenmachine en pureer fijn tot je dadelpuree krijgt. Doe 
dit bij het amandelmeel in de kom. Hak de gedroogde abrikozen en walnoten 
grof in de keukenmachine. Doe dit samen met de honing, een lepel water, 
nootmuskaat en een snuf zout in de kom. Kneed goed door elkaar. Verdeel het 
mengsel in twee gelijke hoeveelheden en rol er in vershoudfolie worsten van.  
Draai de worsten strak in folie en leg in koeling. (minimaal 2 uur)  
Snijd de dadelrol in plakjes en serveer bij het kaasplankje. 
 
250  gram  Engelse schapenkaas  
250  gram   boeren kaas 
250  gram   Fourme D’Ambert 
60  stuks  verse druiven rood en wit 
150  gram   gedroogde vijgen 
150 gram   geleisuiker 
1,5  dl   water 
    rucola sla (neem wat van de amuse) 
 
Weeg de geleisuiker, water en gedroogde vijgen af. Snijd de vijgen in gewenste 
vorm en doe alles in een steelpan. Breng het geheel aan de kook en zet het 
daarna op laag vuur en laat het pruttelen totdat er een jam substantie ontstaat. 
Haal het daarna van het vuur af.  
Haal de kaassoorten op tijd uit de koeling zodat deze lekker op temperatuur 
kunnen komen. 
Snijd voor de pompoen toast het pompoen broodje in zo dun mogelijke plakjes 
en rooster deze in de pan met wat olie. (kan natuurlijk ook in de oven op een 
bakplaat). Maak het kaasplankje op naar eigen inzicht of volgens de 
serveersuggestie.  

Uitserveren: 
Serveer met de pompoen toast, rucola sla, vijgenjam en druiven sneetje 
dadelrol. 
 
 
 
 


