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CUISINE CULINAIRE ZAANSTAD 

 

 

Menu december 2007  

 

 

Amuse: tomatencompote 

 

* 

 

Carpaccio van in olijfoliegegaarde kalfslever met eendenlever, gebakken kalfsniertjes, 

gefrituurde uien en een sherrydressing 

 

 

* 

 

Gebakken grietfilet met puree van winterwortel en bouillon van trompettes de la mort 

 

* 

 

Gebraden hertenkalffilet met gestoofde en gefrituurde schorseneren, rode wijnsaus en 

een crème van jeneverbessen 

 

* 

 

IJs en crème van geitenkaas, kruidige vijgensaus en kletskoppen 

 

Wijnkeuze:  

amuse            Carpenè Malvolti 

                      Rosé Brut                              € 14,95  

voor                Château La Gravette 2004 

                      Minervois 
                      Cuvée Prestige                        € 10,95  

tussen             Greco di Tufo DOC 
                      Annata 2000 
                      Bennito Ferrara                        € 15,95  

hoofd              Marimar Estate 
                      Pinot Noir 2003 
                      Torres Family Vineyards           € 29,95  

dessert            Palacio de Menade 
                      Dulce 
                      Sauvignon blanc 2006            € 10,95 
                                en 
                      Bon Courage 
                      Gewürztraminer 

                      Special late Harvest 2006        € 11,95  
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1. Amuse: Tomatencompote 

Ingrediënten 10 personen 

• 3 pomodori 

• ½ komkommer 

• 1 dl wijnazijn 

• 20 g suiker 

• 1 sjalot (gesnipperd) 

• 3eetlepeldragon(fijngesneden) 

• blikje ansjovis 

• melk 

• 10 middelgrote (± 3 cm Ø) gele 

tomaatjes 

• 5 kwarteleitjes 

• ½ avocado 

• 1 el crème fraîche 

• citroensap 

• 5 zwarte olijven (ontpit) 

• paarse shiso 

 

 

1. Ontvel de tomaten, verwijder vocht en zaadlijsten. 

2. Snijdt het vruchtvlees in zeer fijne brunoise, 3 

mm. 

3. Schil de komkommer, verwijder de zaadlijst, 

verwijder de zaadjes met een lepel. Snijd eveneens 

in zeer fijne brunoise. 

4. Breng de azijn met de suiker en brunoise van 

sjalot aan de kook en roer tot de suiker is opgelost. 

5. Laat zachtjes koken tot vrijwel alle vocht is 

verdampt. 

6. Voeg de tomaten- en komkommerblokjes toe, 

breng opnieuw aan de kook. 

7. Zodra de massa begint te pruttelen neem dan de 

pan van het vuur en roer de klein gesneden dragon 

door de compote.  

8. Breng op smaak met zout en een weinig witte 

peper. Laat volledig (op een blad in de koelcel) 

afkoelen. 

9. Ontzilt de ansjovis door deze enige tijd in de melk 

te leggen. 

10. Snijd het kapje van de tomaatjes en hol ze uit. 

11. Kook de kwarteleitjes, laat ze afkoelen en pel ze. 

12. Pureer de avocado onder toevoeging van een 

snuifje zout en citroensap. De puree moet 

enigszins vloeibaar zijn - yoghurtdikte - leng 

indien nodig nog wat aan met crème fraîche. 

13. Halveer de olijven. 

Presentatie 

1. Vul de uitgeholde tomaatjes met tomatencompote 

en plaats op een klein bordje.  

2. Rechts ernaast een halve olijf en een half 

kwarteleitje; ervoor een stukje ansjovis.  

3. Giet een straaltje avocadopuree op de compote. 

4. Garneer met een takje shiso. 
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2. Carpaccio van in olijfoliegegaarde kalfslever met eendenlever, gebakken kalfsniertjes, 

gefrituurde uien en een sherrydressing 

Ingrediënten 10 personen 

• 500 g kalfslever, zonder 

vliezen en galgangen 

• 1 L olijfolie, hoeft niet beste 

kwaliteit te zijn 

• zeezout 

• gekneusde vierkleuren peper 

• ¼ bosje tijm 

• 3 blaadjes laurier 

• 100 g katenspek zonder 

zwoerd in plakken 

• bouquet: fijngesneden 

knolselderij, prei, wortel, ui, 

champignons, kruidnagels, 

zeste van sinaasappel 

 

• 250 g eendenlever 

 

• 1 kalfsnier in het vet, als hij 

klein is 2 

• 2 Elstar 

• 100 g geklaarde boter 

• peper 

• zout 

 

• 3 uien 

 

Sla 

• 100 g roquette 

• 2 kropsla 

• 150 mâche 

Kruidenolie 

• 1 dl olijfolie, 1e persing 

• 2 bossen peterselie (plat en 

krul) 

• ¼ bos bieslook 

 

Sherrydressing 

• ¼ dl jus de veau 

• ¼ dl sherryazijn 

• 1 tl aceto balsamico 

• 15 g ahornsiroop 

• 1 sjalot in fijne brunoise 

• ½ tn knoflook, fijngewreven 

• ½ dl Manzanilla 

• ½ dl maïsolie 

• ¼ dl sherry 

• zout 

• peper 

1. Leg de kalfslever in handgrote plakken gesneden in een 

pan. 

2. Giet er de olijfolie over tot de lever onderstaat. 

3. Voeg alle ingrediënten toe. 

4. Gaar de kalfslever in een oven van 160º tot een 

kerntemperatuur van 52 à 53º. 

5. Laat afkoelen in de olie, bij tijdgebrek in de koeling. 

6. Snijd vóór het uitserveren de kalfslever en de eendenlever 

op de snijmachine in plakken en smeer de kalfslever in met 

wat kruidenolie. 

N.B. Zeef de olie en zet weg, kan nog een keer worden gebruikt. 

 

Kalfsnier 

1. Pel vet en vel van de nieren af. 

2. Snijd ze in mootjes, zonder de urineleiders mee te snijden. 

3. Snijd de mootjes in brunoise. 

4. Snijd de Elstar in brunoise en bak die samen met de niertjes 

in geklaarde boter. 

5. Breng op smaak met peper en zout. 

 

Gefrituurde uien 

1. Schil de uien, snijd op de snijmachine in ringen. 

2. Droog de ringen op een doek, wentel ze door de bloem en 

klop ze goed af. 

3. Frituur ze op ± 100º (lage temperatuur voor een krokant 

resultaat). 

 

Sla 

1. Haal de harten uit de kropsla en leg ze met de andere 

soorten in ijswater. 

2. Was en droog ze. 

 

Kruidenolie 

1. Doe alle ingrediënten in de keukenmachine en maal fijn. 

 

Sherrydressing 

1. Zet de sjalot en de knoflook aan in wat maïsolie, niet laten 

kleuren. 

2. Kook in tot 1 eetlepel, voeg de jus de veau toe, even de 

kook erover en haal van het vuur. 

3. Doe de overige ingrediënten erbij. Als laatste de resterende 

maïsolie en de sherry. Niet blind roeren! 

4. Laat afkoelen en breng op smaak met zout en peper. 

 

Presentatie 

1. Smeer het bord in met wat dressing. 

2. Leg de 2 soorten levers op de borden - ± 2/3 kalfs- en 1/3 

eendenlever. Strooi op de laatste wat zout en peper. 

3. Verdeel de slasoorten over de borden. 

4. Verdeel de nier- en appelbrunoise over de borden. 

5. Besprenkel alles met dressing en kruidenolie. 

6. Garneer af met gefrituurde uienringen. 
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3. Gebakken grietfilet met puree van winterwortel en bouillon van trompettes de la mort 

Ingrediënten 10 personen 

Visbouillon 

• 3 kg visgraten 

• 10 winterwortel 

• 6 uien 

• 250 g champignons 

• 1 knolselderij 

• 1 venkel 

• 3 laurierbladen 

• 2 preiwit 

• 5 dl droge witte kookwijn 

• 2 el gekneusde witte 

peperkorrels 

Wortelcoulis 

• visbouillon 

• 2 ½ winterwortel 

• 3 steranijs 

• 2 laurierbladen 

• ijskoude boter 

• cognac 

•  

• 10 dunne bosuitjes 

• olijfolie 

Bouillon 

• 250 g verse trompettes de la 

mort 

• visbouillon 

• ijskoude boter 

• 10 grietfilets met vel 

•  ca.100 g geklaarde boter 

• evt. wintertruffel 

Visbouillon 

1. Maak een visbouillon van de ingrediënten door de 

groenten aan te zetten, afblussen met witte wijn, 

vis toe te voegen, daarna water toevoegen tot de 

massa onder staat en 20 minuten laten trekken. 

Zeven, passeren en daarna tot 1/3 inkoken. 

Wortelcoulis 

2. Snijd de geschilde winterwortel in brunoise, kook 

gaar in de visbouillon met hieraan toegevoegd de 

gekneusde steranijs, het gebroken laurierblad en 

de cognac. 

3. Verwijder het laurierblad en de steranijs. 

De wortel samen met het kookvocht pureren in de 

blender en het geheel laten afkoelen. 

4. Verwarm vlak vóór het uitserveren de 

wortelcoulis, monteer met ijskoude klontjes boter 

en breng op smaak met zout en peper. 

Bosuitjes 

1. Snijd de bosuitjes af op circa 12 cm lengte en zet 

de kort aan in de olijfolie. 

Bouillon van trompettes de la mort 

 

1. Spoel de trompettes de la mort schoon tot het zand 

is verwijderd.  

2. Drogen ze goed af en bak ze in olijfolie.  

3. Snijd ze daarna fijn en laat trekken in de 

visbouillon. 

4. Blender de massa, passeer vervolgens door een 

zeer fijne zeef en monteer daarna met ijskoude 

boter. 

De grietfilets 

1. Bestrooi de grietfilets met peper en weinig zout. 

2. Bak ze in een hete koekenpan aan op de huidzijde 

in een weinig geklaarde boter tot het vel knappend 

is.  

3. Draai de vis om en gaar de vleeszijde. 

Presentatie 

1. Leg een visfilet in een voorverwarmd diepbord. 

2. Leg hierop een bosuitje en dresseer de 

wortelcoulis ernaast. 

3. Schep de bouillon in het bord. 
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4. Gebraden hertenkalffilet met gestoofde en gefrituurde schorseneren, rode wijnsaus en 

een crème van jeneverbessen 

Ingrediënten 10 personen 

• ± 1 kg hertenkalffilet zonder 

vlies 

• 10-12 schorseneren 

• 5 eiwitten 

• 1 L melk 

• bloem 

• paneermeel 

• scheut azijn 

• ½ L room 

• nootmuskaat 

Crème 

• ½ L room 

• 5 gekneusde jeneverbessen 

 

• 1 pot kalfsfond 

• 2 dl rode wijn 

• scheut rode port 

• roomboter (koud) 

Schorseneren 

1. Was de schorseneren, snijd de uiteinden eraf, 

schil ze snel (handschoenen aantrekken) en leg ze 

in koud water met een flinke scheut azijn (tegen 

verkleuring). 

2. Was ze nog een keer en snijd ze in stukken van ± 

10 cm. Werk snel ivm verkleuring. 

3. Leg de stukken in een pan met 2/3 water en 1/3 

melk en wat zout. 

4. Kook ze tegen gaar aan en laat in het vocht 

afkoelen. 

5. Snijd ze in de lengte in vieren. 

6. Kook een ½ L room in tot de helft. 

7. Warm hierin vlak vóór het uitserveren de 

schorseneren door. Breng op smaak met 

nootmuskaat, peper en zout. 

8. Neem voor de gefrituurde schorseneren 3 

batonnettes p.p. 

9. Paneer deze à l’anglaise: bloem – eiwit – gezeefd 

paneermeel. 

10. frituur ze op het laatste moment op 170º, laat 

uitlekken op vetvrij papier en zout na. 

 

Crème 

1. Kook ½ L room met de gekneusde jeneverbessen 

in tot stroopdikte. 

2. Roer goed door en zeef de bessen eruit. 

3. Warm vlak vóór het uitserveren door. Zorg dat de 

saus ‘stand’ heeft, zodat de sauzen niet door 

elkaar lopen. 

 

Hertenkalffilet 

1. Zout en peper erop, aanbraden in boter en garen 

in een oven van 180º tot mooi rosé. 

2. Laat rusten op een warme plek. 

3. Pan deglaceren met de rode wijn, kalfsfond erbij 

en inkoken tot het gewenste volume. 

4. Op smaak brengen met de port en evt. peper. 

5. Monteren met boter tot saus ‘stand’ heeft. 

 

Presentatie 

1. Trancheer de filets. 

2. Maak een gesloten ring van crème op het bord 

met daarin een spiegel rode wijnsaus. 

3. Leg de tranches filet en de gestoofde 

schorseneren erin, 

4. Garneer met de gefrituurde schorseneer. 
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5. IJs en crème van geitenkaas, kruidige vijgensaus en kletskoppen 

Ingrediënten 10 personen 

Kletskoppen 

• 3 el ongezouten boter 

• 90 g fijne suiker 

• 3 tl zeste van citroen 

• 5 el honing 

• 80 g bloem 

 

• 20 verse vijgen 

• 100 g suiker 

  

 

Crème 

• 10 el room 

• 90 g geitenkaas 

• 3 el suiker 

 

IJs 

• 4 dl room 

•  1 dl melk 

• 3 eidooiers 

• 40 g suiker 

• 2 el stroop 

• 80 g geitenkaas 

 

Vijgensaus 

• 2 el suiker 

• 3 dl sinaasappelsap (licht 

verwarmd) 

• 1 steranijs 

• 3 peperkorrels 

 

Garnering 

• 20 oreganoblaadjes 

Kletskoppen 

1. Smelt de boter, suiker en zest. 

2. Doe honing en bloem erbij, meng goed. 

3. Giet een halve tl uit op een bakplaat bedekt met bakpapier. 

4. Smeer uit tot een rondje van ø 4½ cm. 

5. Maak zo 20 kletskoppen + een paar extra voor de breek. 

6. Bak ze 5 minuten op 180º goudbruin. 

7. Haal ze meteen uit de oven en laat afkoelen. 

 

Vijgen 

1. Trek heel voorzichtig de schil van de vijgen en halveer ze. 

2. Maak een karamel door de suiker met wat water te verhitten. 

Laat hem niet te donker worden. 

3. Giet de karamel over de vijgen en laat afkoelen. 

4. Ga er vlak vóór het uitserveren met de brander over. 

5. Snijd 10 vijgen in sliertjes en hak de andere 10 fijn voor de 

saus. 

 

Crème 

1. Meng 3 el room, 90 g geitenkaas en 3 el suiker goed door 

elkaar. 

2. Sla de overgebleven room lobbig en spatel die door het 

mengsel. 

 

IJs 

1. Zet een bak met ijsklontjes klaar. 

2. Breng de melk met de room aan de kook. 

3. Meng de eidooiers met de suiker, giet er een beetje van het 

melk/roommengsel bij en dan alles terug in de pan. 

4. Verhit tot het mengsel bindt en aan de lepel blijft hangen. 

5. Klop de stroop en de geitenkaas door elkaar, meng door het 

mengsel en klop glad. 

6. Zeef en koel af in ijswater. 

7. Graai er ijs van en bewaar het in de vriezer. 

 

Kruidige vijgensaus. 

1. Karameliseer de suiker in een pannetje met een dikke bodem 

tot goudbruin. 

2. Doe het sinaasappelsap erbij en breng aan de kook. 

3. Doe er dan de gehakte vijgen, de steranijs en de gekneusde 

peperkorrels bij en laat 3 minuten trekken. 

4. Zeef en pers uit het achterblijfsel zoveel mogelijk vocht. 

5. Bind evt. met maïzena 

 

Presentatie 

1. Leg wat vijgensliertjes op het bord. 

2. Lepel er wat crème over en leg er een kletskop op. Maak zo 

een torentje van vijgensliertjes – kletskop – vijgensliertjes – 

kletskop met de crème als specie. 

3. Zet er een bol of bolletjes ijs naast. 

4. Sprenkel de saus er omheen. 

5. Garneer af met een blaadje oregano. 

 


