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Maand: Maart 2018 

Thema: Van kop tot staart 

 

 

 

 

Amuse 

Geroosterde beenmerg en peterseliesalade 

 

Voorgerecht 

Ravioli met kalfswang 

 

Soep  

Ossenstaartsoep  

 

Hoofdgerecht  

Kalfsnier à la Liegoise  

 

Nagerecht 

Rizogalo, gezouten karamel en kourabiethes 
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Geroosterd beenmerg en peterseliesalade 
Amuse, 15 personen 
 
Beenmerg 
24  stuks   beenmerg 
1  bos   bladpeterselie (1 bosje is 80 gram) 
2  stuks  sjalot 
2  eetlepels kappertjes  
16  sneden landbrood  
   olijfolie traditioneel 
   grof zeezout 

Extra:   bakpapier 

Dressing 
4 eetlepels citroensap vloeibaar 
12  eetlepels  olijfolie fruitig 
   peper en zout 
 
Over voorverwarmen op 200° C 
Leg de mergpijpjes in een bakblik met bakpapier en rooster ze in de hete oven 
20 tot 25 minuten totdat het merg bruin en zacht is, wacht niet tot het merg 
eruit loopt!.  
 
Haal het mes een paar keer licht door de peterselieblaadjes zodat ze grof blijven 
en hun structuur behouden. Snijd de sjalotten in flinterdunne ringen en mix met 
de extra fijne kappertjes. 
 
Meng voor de dressing  het citroensap met de olijfolie fruitig. Breng de dressing 
op smaak met zout en peper en maak hiermee de peterseliesalade aan. 
 
Snijd het landbrood, van een dag oud, in niet te dikke plakken. Smeer met een 
kwastje wat olijfolie op de sneden en rooster deze goudbruin in de oven of onder 
de salamander. 
 
Uitserveren 
Smeer het beenmerg op de toast  en doe daar de peterseliesalade bovenop.  
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Ravioli met kalfswang 
Voorgerecht, 15 personen 
 
Kalfswang 
3 eetlepels olijfolie traditioneel 
2 stuks  ui  
1 stengel bleekselderij 
1500 gram  kalfswang  
3/4 liter  rode wijn 
2 blikken gepelde tomaten uit blik 
2 theelepels rozemarijn, fijngehakt 
1½ bosje   peterselie, fijngehakt 
6 eetlepels vers geraspte pecorino, plus extra om erbij te serveren 
   peper en zout 
 
Verwarm de oven voor op 200 C.  
Snijd de ui en de bleekselderij in kleine blokjes. 
Snijd de Kalfswang in blokjes van 2 ½ cm. 
Verhit de olijfolie in een grote pan met deksel die in de oven past. Voeg de ui en 
de bleekselderij toe en fruit ze 10 minuten zacht op laag vuur, schep regelmatig 
om. Draai het vuur hoog en bak het vlees in kleine porties. Bak de blokjes vlees 
totdat ze rondom bruin verkleurd zijn. Blus af met de rode wijn. Breng aan de 
kook en roer het aanbaksel van de bodem van de pan los met een houten lepel. 
Voeg de fijngehakte tomaten en rozemarijn toe en breng opnieuw aan de kook. 
Schuif alles met het deksel op de pan 1 uur in de voorverwarmde oven tot het 
vlees goed gaar is. Neem de pan uit de oven, laat afkoelen en schep het 
bovendrijvende vet eraf. Schep het mengsel in de keukenmachine en laat 
draaien tot het glad is. Breng op smaak met peper en zout. 
  
Pastadeeg 
500 gram  bloem (Italiaans tipo 00), plus extra voor het aanrecht 
5 stuks  eieren  
   zout 
 
Extra:   pastamachine 
   vershoudfolie 
 
LET OP: Rol het deeg uit als je klaar bent om de ravioli te gaan maken. 
Als het deeg te lang uitgerold bewaard wordt, wordt het droog en is het 
lastig te verwerken. 
 
Zeef de bloem met een mespuntje zout, maak er een bergje van met een kuiltje 
in het midden en doe er de losgeklopte eieren in. Werk er met uw vingertoppen 
beetje bij de bloem door en kneed dan ongeveer 10 minuten. Voeg wat bloem 
toe als het deeg te zacht is, of doe er wat water bij als het deeg te droog blijkt. 
Maak er een bal van en laat hem 15 minuten rusten. Rol het deeg met de 
pastamachine uit op de laagste stand en verdeel het deeg in rechthoeken van 10 
bij 10 cm. Schep een eetlepel van het vleesmengsel in het midden van elke 
deegplak, maak de randen een beetje vochtig met water en vouw tot driehoeken 
en druk de deegranden met een vork stevig op elkaar.  
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Kippenleversaus 
50 gram  boter 
300 gram  kippenlever 
0,25 dl   kook-cognac 
6 stuks  ansjovis filet uit blik  
 
Smelt de boter in een koekenpan en bak  de kippenlever bijgesneden en grof 
gehakt op niet te hoog vuur bruin. Blijf roeren. 
Schud er de cognac bij en laat hem verdampen. Hak de ansjovisfilets fijn, doe ze 
in een pan en voeg zo nodig peper & zout toe. Pas op met zout want de ansjovis 
zijn al zout. Roer 1 minuut en haal de pan van het vuur. Voeg een paar eetlepels 
van het kokende gezouten water van de pasta toe en laat nog 1 minuut door 
verwarmen.  
 
Kook de ravioli 2 minuten in het kokende water tot ze boven komen drijven. 
Schep ze met een schuimspaan uit het water in een vergiet en leg op ieder bord 
drie ravioli.  Schep de kippenleversaus over de ravioli en strooi hier wat 
peterselie en pecorinokaas overheen. 

Verpak de rest van de kaas in een stuk folie en leg in de koeling voor de 
volgende groep. 
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Ossenstaartsoep 
Soep, 15 personen 
 
Bouillon 
1½ kilogram ossenstaart 
30  gram   boter 
3  stuks  vleesbouillonblokjes  
2  liter  water  
2  stuks  winterwortel  
2  stuks  uien 
1  stuks  rode peper 
2 tenen  knoflook 
1  takje   tijm  
2  stuks  laurierblaadjes 
½  bosje   selderijgroen  
½  bosje   peterselie  
½  eetlepel tomatenpuree  
2  stuks  uien 
0,2  dl  ketjap  
    zout  
½  borrelglas Madeira 
3  eetlepels bloem 
Extra:   snelkookpan 

Vulling 
2  stuks  selderijstengels, in plakjes 
2 stuks  wortels, in plakjes 
75 gr  champignons, in plakjes 
1 scheutje sojasaus 
½  borrelglas Madeira 
    zout 

Verhit 30 gram boter in een grote pan en bak de ossenstaart rondom bruin in ca. 
10 min.  
Water toevoegen en aan de kook brengen. Regelmatig afschuimen. 
Wanneer zich geen schuim meer vormt, de bouillonblokjes toevoegen, de grof 
gesneden wortels, uien, tenen knoflook de rode peper zonder zaadjes, het takje 
tijm, de laurierblaadjes, de selderij, de peterselie en de tomatenpuree. 
Laat minimaal 1 uur zachtjes koken in de snelkookpan.  
De ossenstaart eruit nemen en laten afkoelen. 
De bouillon zeven en apart houden. Zet de bouillon een half uur in de snelvriezer 
zodat je het vet er makkelijk vanaf kunt scheppen 
Verhit 40 gram boter in de pan en doe er dan de in plakjes gesneden 
selderijstengels en de plakjes wortel erbij. Laat dit even zweten. Voeg de bloem 
er al goed roerend  bij. 
Laat op een matig vuur bruin verkleuren en voeg dan geleidelijk de bouillon toe. 
Blijf goed roeren totdat een mooie walnootkleurige roux ontstaat. 
Dan de rest van de bouillon toevoegen en dan de plakjes champignons. 
Roer nog eens goed door en breng de soep tegen de kook aan. Laat het zo 20 
minuten staan tot de groente beetgaar is. Breng de soep intussen op smaak met 
een klein scheutje sojasaus, de Madeira en eventueel wat zout. Gebruik het van 
het bot losgemaakte vlees als extra vulling in de soep. 
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Kalfsnier à la Liegoise  
Hoofdgerecht, 12 personen 
 
Kalfsniertjes 
6 stuks   kalfsnieren 
        olijfolie traditioneel 
300 gram  boter 
8 stuks   sjalotjes 
500 gram  ajuintjes (uitjes) 
500 gram   krielaardappeltjes 
1  bos  bospeen 
1  pak  sugarsnaps of peulen   
40 stuks  Jeneverbessen 
1.5 dl  jonge jenever 
200 ml  kalfsfond 
10 eetlepels fijngehakte peterselie 
    zout en peper van de molen 
 
Extra:   keukenpapier 
   handschoenen 
 
Spoel de kalfsnieren vooraf zeer goed in koud water.  
Ontvet de kalfsnieren, laat een klein randje vet aanwezig. 
Snijd vervolgens in dikke plakken van ongeveer 2 cm. En laat de plakken totdat 
je ze gaat bakken in gezouten water staan. Dep de kalfsnieren voor het bakken 
goed droog met keukenpapier. 
Bak de kalfsnieren op een hoog vuur kort aan in de olijf olie en boter tot rosé. 
Bak ze in kleine porties. 
Bestrooi met peper en zout, draai alles om en om en laat nog een kleine minuut 
bakken. 
Laat de kalfsnieren vervolgens op keukenpapier uitlekken. 
Voeg de fijn gesneden sjalotjes samen met de geplette jeneverbessen aan de 
overgebleven braadjus toe, blus af met de jenever, voeg de kalfsfond toe en laat 
deze saus nog even trekken. 
Zeef de saus en kook opnieuw op. Monteer daarna met klein stukje koude boter. 
Verwarm de kalfsnieren vlak voor het opdienen nog even in de gemonteerde 
saus. 
 
Garnituren 
Schrap de wortels en snijd in stukken van 2 cm. Blancheer de sugarsnaps of 
peulen, wortels, uitjes en aardappelen in aparte pannen in gezouten water tot 
deze beetgaar zijn. 
Verwarm de olijfolie in een pan en bak de wortels, uitjes en aardappelen. Voeg 
de laatste minuut de geblancheerde sugarsnaps of peulen toe en verwarm deze. 
Warm de kalfsnieren nog even op in de saus. 
 
Uitserveren 
Neem een voorverwarmd bord. 
Leg twee kalfsnieren in het midden van het bord. 
Schenk een beetje saus over het vlees en leg de groenten en aardappelen op het 
bord. 
Breng kleur aan met wat gehakte peterselie op het bord. 
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Rizogalo, gezouten karamel en kourabiethes 
Nagerecht, 15 personen 
 
Rizogalo 
250  gram  Sushirijst 
1      liter  volle melk 
 mespunt Maldonzout 
1      stuks  vanillestokje 
100  gram  kristalsuiker 
4 dl  slagroom 
50 gram  pistachenoten 
 
Extra:   vershoudfolie 
 
Doe de rijst en 1 liter koud water in een pan met dikke bodem en breng aan de 
kook. 
Laat de rijst 6 minuten op laag vuur koken en giet daarna af door een zeef. 
Voeg de melk, zout, vanillestokje en merg bij de rijst. Laat op laag vuur 
ongeveer 20 minuten koken tot de rijst gaar is en de melk is opgenomen. 
Voeg de suiker toe en roer tot deze opgelost is. 
Giet de rijst in een platte schaal om af te koelen. Dek af met plasticfolie en zet 
koel in de koeling. 
 
Gezouten Karamel 
400  gram  kristalsuiker 
1.25 dl  water 
3      dl  slagroom 
20   gram   boter 
1,5  eetlepel Maldonzout 
 
Doe de suiker en 1.25 dl water in een pan met dikke bodem op matig hoog vuur 
en roer tot de suiker is opgelost. 
Stop met roeren als de suiker is opgelost. 
Laat zacht koken tot de karamel goudbruin is. 
Schenk de room erbij en roer met de garde erdoorheen. 
Haal de pan van het vuur en klop de boter en het zout erdoor. 
Schenk de karamel in een metalen kom laat afkoelen tot kamertemperatuur. 
 
Kourbiethes 
170  gram  boter op kamertemperatuur 
50   gram  kristalsuiker 
1     stuks  vanillestokje 
125  gram  geschaafde amandelen 
125  gram  zelfrijzend bakmeel 
100  gram  patentbloem 
 
Oven voorverwarmen op 165° C 
Rooster de geschaafde amandelen in een droge koekenpan goudbruin. 
Voeg de boter, suiker, vanillemerg en de amandelen samen in een kom en kneed 
met de hand tot de suiker is opgelost. 
Zeef de soorten meel erdoor en kneed alles met de hand tot een homogeen 
deeg. 
Spreid dit uit over een silpat tot een dikte van circa 1 centimeter.  
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Bak in de oven op 165º C in 15 à 20 minuten goudbruin. 
 
Spatel het rijstmengsel los, verwijder het vanillestokje en spatel de geklopte 
slagroom erdoorheen. 
 
Uitserveren 
Verdeel de rijstpudding over dessertglazen, lepel de karamel erover en strooi er 
brokken kourabiethes en pistachenoten over. 


