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Tompouce van haring, truffelaardappel, rode biet, tomatenchutney en maanzaadkletskop 

 

* 

 

Mosterdsoep met appel en broccoliquenelles, roggebrood met appel en citroensiroop (100 cc/portie) 

 

* 

 

Zwaardvis met tomaten-courgettesaus en verse spaghettini 

 

* 

 

Sorbet van peren/passievrucht met nootmuskaat, chocolademousse en geglaceerde aardbei 

 

* 

 

 

 

 

 

We hebben de volgende wijnen uitgekozen. Bij de soep wordt geen extra wijn geserveerd, de wijn van 
het voorgerecht wordt doorgedronken.   
 
La Coquille 
Entre Deux Mers 
2005 
Mähler Besse 
Bordeaux Gironde         € 10,95  

Ropitaeu 
Bourgonge 
Pinot Noir 
2005                             € 7,95  

Bon Courage 
Blush 
Sparkling wine Vin Doux 
Wine of origin Robertson            € 14,95 

 



1.Tompouce van haring, truffelaardappel, rode biet, tomatenchutney en maanzaadkletskop 

Ingrediënten 16 

personen 

 

Aardappelgratin 

• 1500 gr 

truffelaardappel 

• 2,5 dl hete room 

• 2,5 dl volle hete 

melk 

• 4 eieren 

• ½ tl 

nootmuskaat 

• 1 teentje 

knoflook 

• 35 gr boter 

• zout 

• peper 

 

Haringtartaar 

• 16 zoute 

gefileerde 

haringen 

• 250 cc crème 

fraîche 

• bosje verse dille 

• 1 citroen 

 

Rode biet 

• 1 kg gekookte 

rode biet (kleine 

maat) 

• 3 el. geperst 

sinaasappelsap 

• 9 el. olijfolie 

• 2 el. mosterd 

• 1 el. tijmhoning 

• snufje zout 

 

Tomatenchutney 

• 8 tomaten 

• 3 sjalotten 

• 4 tenen knoflook 

• 1 rode peper 

• 3 el. olijfolie 

• 3 el. suiker 

• 1 tl. komijn 

• zout 

 

Maanzaadkletskop 

• 120 gr boter 

• 40 gr peccorino 

• 4 eiwitten 

• 80 gr bloem 

• 20 gr maanzaad  

 

 

1. Schil en was de aardappelen. 

2. Snijd of schaaf de aardappelen in dunne schijfjes en doe ze in een kom.  

3. Klop de eieren los, roer er de hete melkroom door met de nootmuskaat en zout en 

peper.  

4. Giet dit bij de aardappelen en schep door elkaar.  

5. Snijd 1 teen knoflook doormidden en wrijf de binnenkant van en platte ovenschaal 

ermee in en vet deze daarna in met boter.  

6. Doe het aardappelmengsel in de schaal. 

7. Dek de schaal af met alufolie.  

8. Laat de aardappelen onder in een voorverwarmde oven van 200 graden in ca. 50 min 

gaar worden.  

9. Verwijder de laatste 15 minuten de folie.  

10. Snijd 25 gr. boter in kleine klontjes en verdeel deze over de schaal en laat mooi 

goudbruin worden.  

11. Laat afkoelen en steek met een ringsteker 16 porties uit. 

 

Haringtartaar 

12. Hak de dille fijn (alleen de blaadjes). 

13. Meng de crème fraîche en de dille. 

14. Snijd de haring in een middelgrote brunoise. 

15. Meng door elkaar voeg eventueel een druppeltje citroen toe voor de smaak. 

 

Rode biet 

16. Schil de bieten en snijd ze met een mandoline in dunne plakjes.  

17. Maak een vinaigrette van het sinaasappelsap, de olie, de mosterd, de honing en het 

zout. N.B. mag wel een zuurtje hebben. 

18. Meng de vinaigrette met de biet. 

 

Tomatenchutney 

19. Tomaten ontvellen, zaad wegnemen en brunoise snijden. 

20. ¼ van de tomatenbrunoise apart houden. 

21. Sjalotten, knoflook en peper pellen en snipperen (peper heel fijn). 

22. Olie verhitten, sjalot, en peper bakken tot ui glazig wordt. Knoflook daarna nog één 

minuut meebakken. 

23. ¾ van tomaten, suiker, komijn en zout toevoegen en doorroeren. 

24. Breng aan de kook en laat zachtjes twee uur koken tot er een dikke saus ontstaat. In 

een schaal doen, resterende tomaten brunoise erdoor roeren en laten afkoelen. 

 

Maanzaadkletskop 

25. Verwarm de oven voor op 225 graden Celsius.  

26. Zeef het bloem.  

27. Klop voor de maanzaadkletskoppen de boter romig (Niet smelten).  

28. Voeg hier geleidelijk het losgeroerde eiwit door, samen met de peccorino en het 

maanzaad. 

29. Spatel hier tenslotte de gezeefde bloem door.  

30. Doe het beslag over in een spuitzak en spuit op een met bakpapier (of een 

siliconenmatje) belegd bakblik rondjes ter grootte van een euro-munt  

31.  Laat de kletskoppen in de voorverwarmde oven gaar en licht bruin worden in circa 5 

minuten.  

 

Presentatie 

32. Op een bord schijf aardappelgratin leggen. 

33. Hierop 2-3 el. haringtartaar. 

34. Afdekken met enkele schijfjes rode biet. 

35. Daarop een kletskop. 

36. Bord garneren met 2 el tomaten chutney. 

 



2. Zaanse Mosterdsoep met appel en quenelles van broccoli, roggebrood met appel en 
citroensiroop (100 cc/portie) 

Ingrediënten 16 

personen 

 

Groentebouillon 

• 2 uien 

• 100 gr. broccoli 

(met stelen, of 

alleen stelen) 

• 250 gr. wortelen 

• 250 gr. prei 

• 200 gr. 

bleekselderij 

• ½ courgette 

• ½ fles droge 

witte wijn 

• 2½ ltr. water 

• takje tijm 

• takje rozemarijn 

• 2 laurierblaadjes 

• 1 tn. knoflook, 

gepeld en 

doormidden 

gesneden 

• 2 kruidnagels 

• stukje foelie 

• 60 gr. boter 

 

Mosterdsoep 

• 50 gr. boter 

• 60 gr. bloem 

• 1,5 ltr. 

groentebouillon 

• 1,5 dl. slagroom, 

lobbig 

• 3 eierdooiers 

• 5 el. (= 75 cc/90 

gr) Zaanse 

mosterd 

• Bosje Kervel 

• 8 sneetjes 

roggebrood 

• 5 appels 

(Braeburn oid) 

• Sap van 1 

citroen. 

• Zout/peper/mar

mite 

 

Citroensiroop 

• 100 gr suiker 

• Sap van 3 

citroenen 

 

Quenelles van 

broccoli 

• 500 gr. broccoli 

• 50 gr. bloem 

• 4 eieren 

• 2½ dl. melk 

• 75 gr. geraspte 

kaas (peccorino) 

• zout/peper 

 

Basisrecept Groentebouillon 

1. Was de groenten en hak ze meer of minder grof. 

Was de uien met schil en al, houd één ui apart en snijd de andere uien in stukken. 

2. (Voor een donkere bouillon: de overgebleven ui snijd je overdwars doormidden. 

Neem een anti-aanbakpannetje en laat de ui met de snijvlakken naar beneden bruin 

branden.) 

3. Verhit de boter in een soeppan met een inhoud van 5 liter. Fruit de gesneden uien 

mèt schil tot ze glazig zijn. Doe de overige groenten erbij en bak ze eventjes mee. 

4. Blus af met de witte wijn en doe het water, de kruiden en de gebrande ui in de pan. 

Breng aan de kook en laat zachtjes drie kwartier koken. Schuim af indien nodig. 

5. Zeef de bouillon, en kook in tot bijna de helft.  

6. Gebruik ruim een halve liter bouillon voor de quenelles, de rest voor de soep 

 

 

Mosterdsoep 

7. Smelt de boter in een ruime pan, roer de bloem erdoor en laat het mengsel op een 

laag pitje ca. 5 minuten pruttelen; roer af en toe.  

8. Giet er al roerende met een garde met kleine scheutjes tegelijk de bouillon bij en blijf 

roeren tot het mengsel glad is alvorens de volgende hoeveelheid bouillon in de pan te 

gieten. Laat de soep nog 1 à 2 minuten zachtjes koken (of draai het vuur uit en warm 

de soep vlak voor het opdienen weer op). 

9. Meng de halfstijf geklopte room met de eierdooiers.  

10. Roer vlak voor het opdienen eerst de mosterd door de soep 

11. Breng eventueel nog wat meer op smaak met peper, zout en marmite. 

12. Voeg daarna het room-dooiermengsel toe, laat nu niet meer koken. 

13. Schil drie appels, verwijder de klokhuizen en snijd de appelkwarten in een niet al te 

fijne brunoise (blokjes) Besprenkel met citroensap tegen het verkleuren. 

14. Schil de overige twee appels, snijd elke appel in vier kwarten, verwijder de 

klokhuizen en snijd elke kwart nogmaals in vieren. 

15. Doe de appelschijfjes in een kom samen met het citroensap en schep voorzichtig om 

ter voorkoming van verkleuring van de appel. 

16. Snijd een sneetje roggebrood in de breedte in tweeën. Beleg elke helft met twee 

plakjes appel en ‘schrijf’ er wat siroop over. 

17. Dien op met de soep op een apart bordje 

 

Citroensiroop 

18. Maak een licht gekarameliseerde suikersiroop van de suiker en 100 cc water en 

breng deze op smaak met wat citroensap. (Eerst tot 155° C, daarna verdunnen en 

terug opkoken tot 115° C) 

 

Broccoliquenelles 

19. Snijd de broccoli in kleine brunoise. Maal 2/3 fijn in de keukenmachine.  

20. Breng 2,5 dl melk aan de kook. Smelt 50 gram boter, voeg 70 gram bloem toe maak 

hiervan een blanke roux.  

21. Verdun de roux met de hete melk. Er moet een zeer dikke béchamel ontstaan.  

22. Voeg hier de 2/3 van de broccoli bij en de peccorino. Laat het inkoken op zacht vuur, 

onder roeren met een houten lepel. Wanneer de pasta zo dik is dat ze loslaat van 

bodem en wanden, de pan van het vuur nemen en er één voor één de eieren 

doorroeren.  

23. Voeg de 1/3 kleine broccolibrunoise toe, maak op smaak met zout en peper en laat 

afkoelen. Neem wat broccolipasta en maak er met twee kleine lepels (dessertlepels) 

een eivormige quenelle van (drie p.p.), leg deze in de hete maar niet kokende 

bouillon en pocheer, zonder dat het water kookt (70-80 graden). Zodra de quenelles 

boven komen drijven, zijn ze goed. 

 

Presentatie 

24. Doe in elke bord een el. appelblokjes. Leg er drie quenelles tegenaan en giet de soep 

eromheen. 

25. Garneer met een enkel blaadje kervel. 

 



 

3.Merlijn/Zwaardvis met tomaten courgettesaus en verse spaghettini 

Ingrediënten 16 

personen 

• 16 

merlijn/zwaardvi

s-steaks (ca 75 

gr) 

 

Marinade 

• 300 cc olijfolie 

• takje verse tijm 

• takje verse 

rozemarijn 

• 2 tn. knoflook 

 

Visbouillon 

• 2 ltr. water 

• 2 grof gesneden 

uien 

• 1 gesneden prei 

• 1 kg. visgraten 

• 1 winterwortel 

• 1 bos peterselie 

• ½ bosje tijm 

• 2 laurierblaadjes 

• 10 gekneusde 

peperkorrels 

 

Tomaten-

courgettesaus 

• 1 blik gepelde 

tomaten 

• 2 ontvelde 

paprika’s 

• 3 courgettes 

• 2 tn. knoflook 

• ¾ ltr. 

visbouillon 

• ¼ ltr. rode wijn 

• verse tijm 

• 150 gr. grof 

gehakte zwarte 

olijven 

 

Pastadeeg: 

• 400 gr bloem 

voor pasta 

(glutenrijk: 

grana 

duro/semolina) 

• 4 eieren 

• mespuntje zout 

• 2 el. olijfolie 

•  

 

Garnering 

• 100 gr. 

kappertjes 

• 16 takjes 

rozemarijn 

• 8 takjes dille 

 

 

Marinade 

1. Rits de kruiden van de takjes, hak fijn. 

2. Hak de knoflook fijn. 

3. Vermeng met olijfolie en laat de vis hierin 1½ uur marineren in de koelkast. Keer 

regelmatig om. Neem de vis tijdig uit de koelkast. 

 

Visbouillon 

4. Maak de visbouillon en laat deze twintig minuten tegen de kook aan trekken. Giet 

door een fijne zeef. 

5. Kook in tot 1/3. 

 

Tomaten-courgettesaus 

6. Pak de paprika’s in in alufolie en zet ze ¾ uur in hete oven (160 graden). 

7. Ontvel de paprika’s en snijd in fijne brunoise. 

8. Wrijf de gepelde tomaten door een (haar-)zeef. 

9. Snijd de courgettes in een fijne julienne maak deze aan met wat olijfolie. 

10. Snipper de knoflook. 

11. Sauteer de courgettejulienne in een droge (wok-)pan tot ze glanst. Bak de knoflook 

nog één minuutje mee. 

12. Helft van courgettemengsel uit de pan nemen en bewaren. 

13. Rest afblussen met rode wijn, visbouillon, tomatenpuree en paprikabrunoise. 

14. Laten inkoken tot sausdikte 

15. Breng op smaak met zout, peper en verse tijm. 

 

Pasta 

16. Meng de bloem en het zout. Maak van de bloem een 'bergje' op het werkblad. Maak 

een kuil in het midden - laat daarbij voldoende bloem op de bodem. 

17. Breek de eieren en laat ze voorzichtig in de kuil glijden. Doe de olijfolie bij de 

eieren. 

18. Werk, met een vork, beetje bij beetje bloem - vanaf de binnenkant van de kuil - door 

de eieren en olijfolie, pas op dat rand niet doorbreekt ! Ga door tot de bloem al het ei 

heeft opgenomen en er een 'werkbaar' deeg ontstaat. 

19. Kneed verder met de handen tot een samenhangend deeg. Opmerking: Voeg - alleen 

als het echt niet lukt om een samenhangend deeg te maken - een klein beetje water 

toe. Kneed het deeg 8 - 10 minuten (of zo nodig nog langer) stevig door, werk er - 

als het deeg tijdens het kneden plakkerig wordt - (steeds) wat bloem door.  

20. Het eerst stijve en witte, poederige deeg, verandert tijdens het kneden langzaam van 

uiterlijk, het eindresultaat moet een glimmende, lichtelijk doorschijnende, elastische 

deegbal zijn. Opmerking: Maak echt werk van het kneden, als het deeg niet stevig en 

lang genoeg gekneed is, zal de pasta die er van gemaakt wordt tijdens het koken uit 

elkaar vallen. 

21. Wikkel het deeg strak in plasticfolie en laat het minstens een half uur rusten. 

Opmerking: Dit is nodig om de gluten (die voor de elasticiteit van het deeg zorgen) 

tot rust te laten komen. Direct na het kneden is het deeg te elastisch en zal zich - als 

het uitgerold wordt - als een elastiekje gedragen (en steeds grotendeels weer terug 

trekken naar zijn oude vorm). 

22. Maak er met de pastamachine de gewenste pasta mee. 

23. Breng een ruime hoeveelheid water aan de kook (voeg evt. nog wat zout toe). 

24. Kook de pasta 1-2 minuten, neem uit de pan laat uitlekken, giet er een scheut 

olijfolie over (voorkomt plakken) en bewaar het kookvocht. 

 

Presentatie 

25. Neem de vis uit de marinade, dep hem droog en portioneer hem in mooie tournedos. 

26. Frituur de takjes rozemarijn enkele seconden in de marinade-olie. 

27. Gril de zwaardvis in ca. 3 minuten bleu (1½ min. per zijde). 

28. Rechauffeer de pasta in een koekenpan met ¾ van de pastasaus, de achtergehouden 

courgettejulienne en de grof gehakte olijven. Leng aan met kookvocht van de pasta 

tot op de gewenste consistentie.  

29. Leg in het midden van een (warm) bord een ruime eetlepel pasta. 

30. Lepel een halve eetlepel warme marinade/frituurolie over de pasta. 

31. Leg hier een vistournedos op. 

32. Nappeer nog enkele druppels van de achtergehouden saus er omheen en garneer met 

een enkel kappertje en een paar takjes dille. 

33. Leg een gefrituurd takje rozemarijn op de vis en serveer uit. 

  



 

 

4. Sorbet van peren/passievrucht met nootmuskaat, chocolademousse en geglaceerde aardbei 

Voor 0,8 l sorbet (16 personen)  

 

• 4 dl. suikersiroop van 30º Baumé ( 

4dl. water op 500 gr suiker) 

• 4 dl. sap van peren/ passievruchten 

• ½ el. nootmuskaat 

 

Passievruchtencoulis 

• 100 cc pulp van peren/ 

passievruchten 

• 2 el. kristalsuiker 

• 1 el. room 

 

Amandelkrullen 

• 250 gr. geschaafde amandelen 

• 500 gr. suiker 

• 175 gr. bloem 

• 6 eieren 

• 2 tl. citroensap 

• 1 dl. koud water 

 

 

Chocolademousse 

• 170 gr. pure chocolade fijngehakt 

• 4 el. water 

• 20 gr. boter op kamertemperatuur 

• 7 eieren gesplitst 

 

Geglaceerde aarbeien 

• 16/32 mooie aardbeien 

• 200 gr. suiker 

• sap van een citroen 

Borden koud zetten in koelkast. 

 

Sap voorbereiden 

1. Giet het sap door een zeef. 100 cc pulp voor de coulis. Rest gaat 

later in het ijs. 

 

Coulis 

2. Vermeng 100 cc pulp, de suiker en de room en vermeng tot een 

mooie gladde coulis (gebruik eventueel de staafmixer voor een 

gladder resultaat). 

 

Sorbetijs 

3. Vermeng suikersiroop en passievruchtensap en breng aan de 

kook. 

4. Haal van het vuur en rasp er naar smaak vrij veel nootmuskaat 

door. Voeg de rest van de pulp bij de massa. 

5. Massa moet op 17° B zijn (eventueel verdunnen met water of 

siroop toevoegen). Draai van de compositie sorbetijs. 

 

Amandelkrullen 

6. Hak de amandelen fijn. 

7. Klop de eieren los met het water en meng vervolgens de suiker, 

het citroensap en de amandelen erdoor. 

8. Roer de gezeefde bloem erdoor tot een glad beslag en laat dit een 

uur rusten in de koelkast. 

9. Oven voorverwarmen op 175° C (Gebruik de oven bij de 

afwasmachine). 

10. Vet een bakplaat in met boter. Of gebruik bakpapier. 

11. Schep kleine hoopjes op de plaat. Strijk het beslag in de 

lengterichting iets uit. 

12. Bak de koekjes in 10 minuten lichtbruin 

13. Buig de nog warme koekjes over een deegroller tot mooie 

krullen en laat afkoelen op een rooster. 

 

Chocolademousse 

14. Smelt de chocolade met het water au bain-marie 

15. Roer de boter door het mengsel (temperatuur moet onder de 40° 

C blijven). 

16. Laat een minuut staan en roer dan de eierdooiers er één voor één 

door. 

17. Klop de eiwitten stijf. 

18. Spatel ze door de chocolade. 

19. Schep voorzichtig in coupes/glazen en laat minimaal twee uur in 

de koelkast opstijven. 

 

Geglaceerde aardbeien 

20. Kook een suikersiroop van de suiker, 200 cc water en het sap van 

een citroen tot een siroop van 150° C. 

21. Neem van het vuur en stop het kookproces door de pan af te 

koelen in een bak water. 

22. Doop de aardbeien met een bonbonvork in de siroop en laat 

uitdruipen (kroontje boven) zodat een lange draad wordt 

gevormd aan het einde van de aardbei. 

23. Laat hard worden. 

 

Presentatie 

24. Neem de koude borden uit de koelkast. 

25. Leg een bolletje ijs op het bord, nappeer met de coulis. 

26. Leg er een amandelkrul op. 

27. Zet er een glas mousse bij en een aardbei met de draad in de 

lucht. 

 


