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CUISINE CULINAIRE ZAANSTAD 

 

 

 

MENU FEBRUARI 2007 

 

 

Carpaccio en tartaar van tonijn met tijmvinaigrette 

 

* 

 

Romige basilicumsoep met een gevuld tomaatje 

 

* 

 

Coquilles met mandarijnsiroop en sjalottenpuree 

 

* 

 

Gemarineerde lamsfilets met couscous en yoghurtdressing 

 

* 

 

Chocoladecakeje gevuld met een koffietruffel, toffeesaus en gegrilde mango 
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1. Carpaccio en tartaar van tonijn met tijmvinaigrette 

Ingrediënten 15 personen 

 

Tartaar 

 600 gr. tonijn 

 3 sjalotjes 

 1 limoen 

 1 bosje peterselie 

 3 el. soja 

 3 el. citroenolie 

 peper en zeezout 

 

Carpaccio 

 600 gr. tonijn 

 1 bosje peterselie 

 1 bosje kervel 

 1 bosje bieslook 

 citroenolie 

 peper en zeezout 

 Lollo Bianco 

 15 kerstomaatjes 

 

 

Tijmvinaigrette 

 3 sjalotjes 

 3 teentjes knoflook 

  3 el. honing 

 6 takjes tijm 

 8 el. witte aceto balsamico 

 ½ el. mosterd 

 2 dl. Olijfolie 

 

 

Tartaar 

1. Snijd de tonijn in kleine blokjes, hak de sjalotjes en 

de peterselie fijn, rasp de limoen en pers uit. 

2. Maak een marinade van de helft van het limoensap 

met de sojasaus en de citroenolie. 

3. Meng de tonijnblokjes, de gehakte sjalotjes en 

peterselie met de marinade en breng op smaak met 

peper en zout. 

4. Zet koel weg. 

 

Carpaccio 

1. Hak de kruiden fijn en snijd de tonijn in schijven 

van 40 gr. 

2. Verdeel op een stuk huishoudfolie (30x30) wat olie, 

kruiden, zeezout en peper. 

3. Leg hierop een schijf tonijn en daarop weer wat olie, 

kruiden, zeezout en peper en een zelfde stuk 

huishoudfolie. 

4. Plet de tonijn met de bodem van een steelpan. 

 

Vinaigrette 

1. Hak de sjalotjes en de teentjes knoflook fijn. 

2. Verwarm de honing en glaceer hierin kort sjalot, 

knoflook en de takjes tijm. 

3. Blus af met de azijn, voeg de mosterd toe en laat 10 

minuten trekken. 

4. Verwijder de takjes tijm en voeg al kloppend de 

olijfolie toe. 

5. Breng op smaak met zout en peper en laat afkoelen. 

 

Presentatie 

1. Verdeel de carpaccio over de borden en sprenkel er 

wat vinaigrette over. 

2. Leg er een quenelle tartaar op en garneer af met 

Lollo Bianco en een kerstomaatje. 
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2.Romige basilicumsoep met een gevuld tomaatje 

Ingrediënten 15 personen 

 

Kippenbouillon 

 Soepkip van 1 kg. 

 1 kg. vleugels 

 200 gr. wortel 

 200 gr. prei 

 2 uien 

 takjes tijm 

 blaadjes foelie 

 2 laurierblad 

 2 kruidnagels 

 10 gekneusde peperkorrels 

 3½ l. water 

 

Pesto 

 2 bos basilicum 

 75 gr. pijnboompitten 

 1½ dl olijfolie 

 250 gr. spinazie 

 

Soep 

 2 l. kippenbouillon 

 1 dl. witte wijn 

 6 dl. room 

 5 sjalotten 

 2 tn. knoflook 

 olijfolie 

 basilicumstengels 

 100 gr. koude boter 

 

Gevuld tomaatje 

 15 tomaten (Tasty Tom) 

 75 gr. groene olijven zonder pit 

 250 gr. mozarella 

 citroenolijfolie 

 ½ bos basilicum 

 

 

Kippenbouillon 

1. Breng kip en water aan de kook en schuim af. 

2. Breng over in een snelkookpan en voeg de groenten 

en kruiden toe. 

3. Laat gedurende 45 minuten koken onder druk. 

4. Zeef en kook in tot 2 liter. 

 

Pesto 

1. Haal de basilicumblaadjes van de takjes. 

2. Bruneer de pijnboompitten. 

3. Blancheer de spinazie. 

4. Doe alles in de keukenmachine en maak er pesto 

van. 

5. Breng op smaak met zout en peper. 

 

Soep 

1. Snijd de sjalotten en de knoflook fijn en fruit aan in 

wat olijfolie. 

2. Blus af met de witte wijn, voeg de kippenbouillon 

toe en laat tot 2/3 inkoken. 

3. Voeg de room en de basilicumstengels toe en laat 

weer tot 2/3 inkoken. 

4. Haal de basilicumtakjes uit de soep en meng de soep 

met de pesto in de keukenmachine. 

5. Controleer nogmaals de smaak. 

6. Verhit vlak voor het uitserveren de soep tot het 

kookpunt en klop er dan met de staafmixer koude 

klontjes boter door, zodat de soep mooi schuimig 

wordt. 

 

Gevuld tomaatje 

1. Snijd een topje van de tomaat en haal het vocht en 

de zaadjes eruit. 

2. Snijd de olijven en de mozarella fijn en breng op 

smaak met zout en peper. 

3. Vul de tomaatjes met dit mengsel en giet er wat 

citroenolijfolie over. 

4. Zet ± 10 minuten in een oven van 100º. 

 

Presentatie 

Leg een tomaatje in het midden van een warm bord, 

schep er wat soep omheen en garneer met een blaadje 

basilicum. 
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3. Coquilles met mandarijnsiroop en sjalottenpuree 

Ingrediënten 15 personen 

 45 coquilles 

 1000 gr. sjalotten (schoon) 

 2 dl. room 

 bosje bieslook 

 20 grote mandarijnen 

 5 el. Mandarino Napolitain (evt. 

cognac) 

 olijfolie 

 gesmolten boter 

 

 

1. Snijd de sjalotten fijn en fruit ze ± 15 minuten aan in 

wat boter met olijfolie. Niet laten kleuren. 

2. Giet de room erbij en verwarm nog 5 minuten. 

3. Breng op smaak met zout en peper en mix in de 

keukenmachine tot puree. 

 

Mandarijnen 

1. Schil 6 mandarijnen en ontvel 3 partjes per couvert. 

2. Leg ze op een geolied bakblik, bestrijk ze met 

gesmolten boter en bestrooi ze met zwarte peper. 

3. Zet vlak voor het uitserveren 3 minuten onder de 

grill. 

4. Pers de overige mandarijnen uit. 

5. Reduceer het sap met de Mandarino tot een 

stroperige saus. Bind evt. met arrowroot. 

 

Coquilles 

1. Bak ze in 3 pannen met een anti-aanbaklaag in wat 

olie met boter aan beide zijden mooi bruin. N.B. ze 

moeten nog glazig van binnen zijn. 

 

Presentatie 

1. Spuit mbv een spuitzak op elk bord 3 hoopjes 

sjalottenpuree. 

2. Leg hierop een coquille, op iedere coquille een 

mandarijnenpartje en besprenkel met wat siroop. 

3. Knip de bieslook in stukjes van 5 cm en leg er 2 op 

iedere coquille. 
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4. Gemarineerde lamsfilet en couscous met een yoghurtdressing 

Ingrediënten 15 personen 

 2 kg. lamscarré  

 oregano (gedroogd) 

 selderijzout 

 peper 

 

Lamsbouillon 

 2,5 kg lamsschenkel 

 1 kg lamslappen 

 olijfolie 

 75 gr tomatenpuree 

 6 dl rode wijn 

 3 uien 

 1 prei 

 1 winterwortel 

 enkele takjes tijm 

 ½ bosje peterselie 

 ½ bosje rozemarijn 

 1 bol knoflook 

 1 bosje selderij 

 peperkorrels 

 

Saus 

 olijfolie 

 4 el. suiker 

 2 dl. rode wijn 

 4 takjes rozemarijn 

 4 tn. knoflook 

 2 dl. balsamico azijn 

 lamsbouillon 

 

Yoghurtdressing 

 1 komkommer 

 2 tn. knoflook (gehakt) 

 1 bos mint 

 1 citroen 

 olijfolie 

 2½ dl. Griekse yoghurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie volgend blad!! 

Runderfond 

1. Ontbeen de lamscarrés. Laat het vet zitten. Bestrooi de 

filets met peper, selderijzout en oregano en bind ze op 

tot een rollade. N.B. doe de botten en evt. afsnijdsels bij 

de lamsbouillon. 

 

Lamsbouillon 

1. Braad de lamsschenkels in een koekenpan met een 

scheut olijfolie. 

2. Haal de schenkels uit de pan, voeg de tomatenpuree toe 

en ontzuur hem door te verhitten. 

3. Doe alle ingrediënten (de groenten en kruiden 

kleingesneden!) in de snelkookpan, voeg voldoende 

water toe, breng aan de kook en laat 45 minuten onder 

druk koken. 

4. Neem de druk van de pan, verwijder het vet, de botten, 

passeer eerst door een zeef en daarna door een 

passeerdoek. 

5. Ontvet de bouillon indien nodig nogmaals. 

6. Kook in tot het gewenste volume (± 7½ dl.). 

 

Saus  

1. Schroei de rollades dicht in wat olijfolie. Haal ze uit de 

pan. 

2. Snijd de knoflook fijn, fruit ze even aan en blus af  met 

de rode wijn en balsamico. 

2. Voeg de rozemarijn en de suiker toe en kook in tot 

stroperig. 

3. Verwijder de rozemarijn. 

4. Haal de pan van het vuur, laat de vloeistof wat afkoelen 

en leg de rollades erin. Laat ze zo lang moegelijk 

marineren. 

5. Haal ze er weer uit en wikkel ze in alufolie. 

6. Voeg de lamsbouillon toe en kook in tot 1/3. 

7. Leg de rollades in een ovenschaal, giet de bouillon erbij 

en zet ± 10 minuten in een oven van 180º 

(kerntemperatuur 50º). 

8. Haal ze eruit en houd warm. Kook de saus in tot de 

gewenste hoeveelheid en consistentie. 

 

Yoghurtdressing 

1. Schil de komkommer, verwijder de zaadjes en snijd hem 

in blokjes. 

2. Leg in een zeef, strooi er wat zout op en zet een half uur 

weg. 

3. Druk er zoveel mogelijk vocht uit. Meng de 

komkommer met de gehakte knoflook, sap van ½ 

citroen, 60 blaadjes mint en de Griekse yoghurt. 

4. Draai dit onder toevoeging van zoveel olijfolie als nodig 

is tot yoghurtdikte. 

5. Controleer op smaak. 
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Couscous 

 500 gr. couscous 

 125 gr. pijnboompitten 

 250 gr. rozijnen 

 1 bos peterselie 

 2 citroenen 

 olijfolie 

 gemalen komijn 

 450 gr. haricots verts 

 gehakte peterselie 

 

 

Couscous 

1. Week de rozijnen in warm water, rooster de 

pijnboompitten, hak de peterselie fijn. 

2. Rasp de citroenen en pers er 1 uit. 

3. Maak de couscous volgens de gebruiksaanwijzing. 

4. Meng er alle ingrediënten door en breng op smaak met 

peper en zout en 1 tl. gemalen komijn. 

 

5. Kook de haricots verts beetgaar. 

 

Presentatie 

1. Trancheer de filets, verwijder het vet. 

2. Leg aan de bovenkant van een groot bord een paar 

lepels couscous. 

3. Leg hierop wat haricots verts en aan de bovenkant er 

wat yoghurtdressing omheen. 

4. Een paar tranches filet dakpansgewijs onder de 

couscous. 

5. Hierop wat saus en bestrooi het geheel met gehakte 

peterselie 
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Chocoladecake met een koffietruffel, toffeesaus en gegrilde mango 

Ingrediënten 15 personen 

 

Koffietruffel 

 150 gr. bittere chocolade 

 185 gr. room 

 60 gr. boter 

 3 el. nescafé 

 

Cake 

 330 gr. bittere chocolade 

 150 gr. boter 

 6 eidooiers 

 200 gr. suiker 

 120 gr. fijngemalen 

ammandelen 

 120 gr. rijstebloem 

 9 eiwitten 

 ½ el. suiker 

 

Toffeesaus 

 500 gr. suiker 

 2 dl. water 

 2½ dl. sinaasappelsap 

 7 mango’s 

 

 

Koffietruffel 

1. Rasp de chocolade in een kom. 

2. Breng de room en boter aan de kook, giet bij de 

chocolade en roer tot alles is opgelost. 

3. Doe er de nescafé bij en laat afkoelen. 

4. Rol  er 15 niet te grote truffels van en zet in de 

koeling. 

 

Cake (maak het beslag als de truffels hard zijn) 

1. Smelt de chocolade au bain-marie. 

2. Klop de eidooiers met de suiker schuimig. 

3. Spatel er de fijngemalen amandelen, de rijstebloem 

en de iets afgekoelde chocolade door. 

4. Klop in een tweede kom de eiwitten stijf (kom eerst 

ontvetten met citroensap) met een beetje suiker. 

5. Spatel dit door het beslag. 

6. Beboter de vormpjes en bestuif ze met wat bloem. 

7. Vul ze voor 1/3 met beslag, leg er een truffel in en 

vul af met nog wat beslag. N.B. de truffel moet 

onder zitten, anders smelt hij in de oven. 

8. Zet weg in de vriezer. 

9. Bak ze vlak voor het uitserveren ± 12 minuten in een 

oven van 170 gr. 

 

Toffeesaus 

1. Breng de suiker en het water al roerend aan de kook 

en laat het mengsel tot mooi bruin karameliseren. 

2. Verwarm het sinaasappelsap, giet het er voorzichtig 

bij en roer tot alles is opgelost. 

 

Mango’s 

1. Snijd mooie plakken van de mango’s, 3 p.p. Niet te 

groot, denk aan de opmaak. 

2. Bestrooi met poedersuiker en laat onder de grill 

kleuren of doe het met een brander. 

 

Presentatie 

1. Op een warm bord links boven de warme cake. 

2. Daarvoor de toffeesaus. 

3. Rechts de 3 plakken mango. 

 

N.B. het is de bedoeling dat de chocolade eruit vloeit, 

als je de cake doorsnijdt. 

 


