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1. Bouillabaisse van gepocheerde tongfilet met knoflookcrème en makreelsabayon 

Ingrediënten 15 

personen 

 750 gr. 

tongfilets 

 scheutje witte 

wijn 

 

Visbouillon 

 1 kg. visgraten 

 2 stengels 

bleekselderij 

 1 prei 

 2 tn. knoflook 

 ½ venkelknol 

 ½ dl. olijfolie 

 scheut witte 

wijn 

 takje tijm 

 2 takjes 

peterselie 

 1 laurierblad 

 

Knoflookcrème 

 15 nieuwe 

aardappels 

 15 tn. knoflook 

 ¾ l ganzenvet 

 scheut room 

 boter 

 

Saus 

 1 l. visbouillon 

 borrelglas 

pernod 

 100 gr. koude 

boter 

 1 dl. olijfolie 

 

Groenten 

 20 kleine 

bosuitjes 

 1½ venkelknol 

 1 dl. olijfolie 

 

Sabayon 

 3 gerookte 

makrelen 

 1 l. water 

 10 eidooiers 

 10 el. geklaarde 

boter 

Visbouillon 

1. Zet de kleingesneden groenten aan in de olijfolie. 

2. Voeg de visgraten toe en blus af met een scheut witte wijn. 

3. Kook in en voeg dan zoveel water toe dat alles onder staat. Schuim af. 

4. Voeg bouquet garni toe en laat 20 minuten trekken. 

5. Zeef en kook in tot de gewenste hoeveelheid. 

 

Knoflookcrème 

1. Pel de knoflooktenen en leg ze in een pan met ruim water met een snuf 

zout. Breng aan de kook. 

2. Giet af en kook de knoflook nog een keer met vers water en zout. Giet af. 

3. Verwarm het ganzenvet in een pan, doe de knoflooktenen erbij en laat ze 

op laag vuur gaar worden. 

4. Haal ze uit het vet en pureer ze. 

5. Schil de aardappelen, kook ze gaar in water met zout, giet af en pureer ze. 

6. Maak een smeuïge puree met een scheut room en een klontje boter. N.B. 

niet te veel roeren. 

7. Meng de aardappelpuree met de knoflookpuree tot een knoflookcrème en 

houd warm tot gebruik. 

Saus 

1. Verhit de visbouillon. 

2. Giet de pernod in een steelpan. Verwarm, steek aan en laat de alcohol 

verdampen. 

3. Blus de pernod af met de visbouillon. 

4. Voeg al roerend de klontjes koude boter toe. 

5. Bind de saus met olijfolie. 

 

Groenten 

1. Maak de bosuitjes schoon en blancheer ze 1 minuut 

2. Snijd de venkelknol in heel dunne plakken. 

3. Bak ze in olijfolie op matig vuur goudbruin. 

 

Sabayon 

1. Zet de makrelen op in een pan met het water. 

2. Breng aan de kook en laat ze 20 minuten zachtjes trekken. 

3. Zeef de bouillon en reduceer tot 2½ dl. 

4. Breng over in een sauspan, zet de pan au bain-marie en voeg al roerend 

met de garde de eidooiers toe. 

5. Klop tot een luchtige sabayon. 

6. Roer er de geklaarde boter door en houd warm. N.B. de sabayon mag 

absoluut niet koken. 

 

Tong 

1. Breng 2 liter water met zout en een flinke scheut witte wijn aan de kook. 

2. Pocheer hierin de tongfilets hooguit 1½ minuut. 

 

Presentatie 

1. Leg in het midden van een warm bord een hoopje knoflookcrème. 

2. Lepel wat saus eromheen. 

3. Dresseer hierop 3 stukken tongfilet. 

4. Steek hiertussen stukjes bosui. 

5. Leg er een gebakken plak venkel op. 

6. Schenk er tenslotte à la minute wat warme makreelsabayon  overheen. 



 

2. Gegrilde zalmtournedos met gemengde groenten en kruidendressing 

Ingrediënten 15 personen 

 1 zalmzijde van ± 45 cm  

 250 gr. katenspek (lange repen) 

 1 pakje sushi nori 

 citroenolijfolie 

 

Dressing 

 1 dl olijfolie (extra virgine) 

 1 el. citroensap 

 2 el. Dijonmosterd 

 10 gr. kervel 

 10 gr. peterselie 

 10 gr. dragon 

 5 gr. fijngesneden basilicum 

 10 gr. gesnipperde bieslook 

 zout en peper 

 

Groenten 

 8 Roma tomaten 

 2 grote rode paprika’s 

 100 gr. rettich 

 200 gr. veldsla 

 

Zalm 

1. Verwijder het vel van de zijde. 

2. Portioneer de zalm in 15 filets van ± 3 cm breed. 

3. Snijd de filets vanaf de dikke zijde niet helemaal in 

en klap open. 

4. Verwarm de sushi nori even boven de gasvlam en 

leg een plakje op de opengeklapte filet. 

5. Rol de zalmfilet vanaf de dikke kant op. 

6. Wikkel er een plak katenspek omheen en bind op 

met keukentouw. 

7. Besprenkel de tournedos met enkel druppels 

citroenolijfolie. 

8. Bewaar afgedekt in de koelkast. 

9. Laat een grillplaat of grillpan zeer heet worden. 

10. Bestrijk de tournedos met citroenolie en rooster ze ± 

1 minuut per kant door ze een kwartslag te draaien, 

zodat een mooi ruitpatroon ontstaat. 

11. Bestrooi met zout en peper, leg ze naast elkaar in 

een ingevette ovenschaal en zet 4 à 6 minuten in een 

oven van 225º. N.B. vis moet altijd ‘underdone’ zijn. 

 

Dressing 

1. Hak de kruiden fijn en doe alle ingrediënten in een 

kom en meng met de staafmixer tot een vrij dikke 

groene saus. 

2. Breng op smaak met zout en peper. 

 

Groenten 

1. Ontvel de tomaten, snijd ze in vieren, verwijder de 

ingewanden en snijd in julienne. 

2. Ontvel de paprika ‘s (blaker zwart met de brander, 

rol ze in plastic folie, laat afkoelen en was ze onder 

de kraan), verwijder de ingewanden en snijd ze ook 

in julienne. 

3. Schil de rettich met de dunschiller en snijd hem ook 

in julienne. 

4. Was de veldsla. 

5. Meng de groenten door elkaar en maak ze aan met 

de dressing. 

 

Presentatie 

1. In het midden van het bord een bergje groenten. 

2. Daarop de zalmtournedos. 

3. Nappeer er nog wat dressing omheen. 

 



3. Bressekip*  met tapenade van rode mul en gevulde uien 
Ingrediënten 15 personen 

Jus van rode mul of 

andere vis 

 3 sjalotten 

 75 gr. wortel 

 3 tomaten 

 3 takjes tijm 

 3 tn. knoflook 

 olijfolie 

 1 kg. visgraten van 

platvis 

 2½ dl. witte wijn 

 

Tapenade 

 8 rode mulfilets 

 450 gr. zwarte olijven 

 3 dl. olijfolie 

 4 tn. knoflook 

 4 el. pernod 

 4 tl gemalen steranijs 

 4 el. mosterd 

 4 gr. gehakte tijm 

 4 Bressekippen 

 losgeklopt eiwit 

 4 el. arachideolie 

 200 gr. geklaarde 

boter 

 zout en peper 

Gevulde uien 

 15 middelgrote uien 

 8 rode mulfilets 

 450 gr. rauw 

kippenvlees van de 

poten 

 90 gr. gedroogd 

eekhoorntjesbrood 

 3 dl room 

 75 gr. gehakte uien 

 30 korenaren 

 
*) De naam ‘Bressekip’ is 

beschermd en mag uitsluitende 

worden gebruikt als de kippen 

bestemd zijn voor consumptie. 

Bressekippen zijn o.a. te 

herkennen aan de grijze poten. 

De eerste drie maanden worden 

ze gevoed met een 

graanmengsel en de laatste 

(vierde) maand voor de slacht 

met 75% maïs en 25% gemengd 

graan. Dit geeft de malsheid en 

de lekkere smaak. 

Kippen voor de handel en 

tentoonstellingen mogen 

uitsluitend ‘Bresse Gauloise’ 

worden genoemd. In Nederland 

gefokte ‘Bressekippen’ worden 

ook wel ‘Den Dungen kippen’ 

genoemd. 

Jus van rode mul of andere vis 

1. Maak de sjalotten en de wortel schoon en snijd ze in brunoise. 

2. Zweet aan met tomaat, tijm en knoflook in olijfolie. 

3. Voeg de visgraten toe en zweet opnieuw aan. 

4. Breng alles over in een braadslee, giet er de witte wijn bij en zoveel water 

dat alles onder staat. 

5. Zet in een oven van 170º en laat 60 minuten zachtjes trekken. 

6. Passeer de bouillon en laat langzaam inkoken tot een lichte fumet. 

 

Tapenade 

1. Verwijder het vel van de filets. Houd de velletjes apart. 

2. Trek met een vispincet de graatjes uit de filets. 

3. Doe de ingrediënten in de keukenmachine en pureer tot een tapenade. 

 

Bressekippen 

1. Snijd het vel aan de binnenkant van de poten in de lengterichting in. 

2. Snijd de poten van het karkas, maar laat zoveel mogelijk vel aan de kip 

zitten. 

3. Snijd de vleugels af, maar laat het laatste gewricht zitten. 

4. Breek het staart/rugdeel bij de borstkas af. 

5. Maak het vel voorzichtig los van het borstvlees, maar zorg ervoor dat het 

aan het karkas blijft zitten en dat het heel blijft. 

6. Maak een enveloppe. Zout en peper de binnenkant en smeer in met 

losgeklopt eiwit. 

7. Spuit de tapenade erin, vorm de kippen in model en bind dicht. 

8. Braad de kippen rondom aan in geklaarde boter met arachideolie. 

9. Leg ze in een braadslee met de bakboter/olie en braad ze 45 minuten onder 

regelmatig bedruipen 60 minuten in een oven van 180º en daarna nog 30 

minuten op 80º. 

10. Houd ze warm. 

11. Giet 2/3 van het braadvet weg, doe de jus van rode mul of andere vis erbij 

en laat de even doorkoken. 

12. Passeer de saus en houd warm. 

Gevulde uien 

1. Gaar de uien beetgaar in een oven van 180º. 

2. Week het eekhoorntjesbrood. 

3. Snijd 450 gr. kippenvlees van de poten en snijd dit in brunoise voor de 

vulling. 

4. Snijd de beetgare uien op 2/3 hoogte doormidden. 

5. Hol de uien en de kapjes uit. Bewaar het kapje en de uitholsels. 

6. Verwijder het vel van mulfilets. Houd ook hier de velletjes apart. 

7. Verwijder met een vispincet de graatjes uit de filets en snijd ze in brunoise. 

8. Snijd het geweekte eekhoorntjesbrood ook in brunoise. 

9. Breng de room aan de kook en voeg de gehakte ui-uitholsels, de brunoise 

van eekhoorntjesbrood en kippenvlees toe. 

10. Laat dit even doorkoken en voeg dan de mulfilet- brunoise toe. Laat nog 

even doorgaren. 

11. Bak de mulvelletjes tussen vetvrij papier in de oven krokant. N.B. 

Verwijder zo nodig het bovenste vel bakpapier op het laatste moment en 

laat nog even drogen. 

12. Blancheer de korenaren. 

 

Presentatie 

1. Vul de uien met de ragout en plaats ze op het bord. Leg er een krokant 

mulvelletje op. 

2. Snijd de borstfilets met vel van de karkassen en trancheer ze. 

3. Verdeel de tranches over de borden en giet er wat saus over. 

4. Garneer met 2 korenaren. 



 

4. Mille-feuille van aardbeien met crème anglaise en aardbeiencoulis 

Ingrediënten 15 

personen 

 15 plakken 

bladerdeeg 

 

Crème pâtissière 

 120 gr. eidooier 

 170 gr. poedersuiker 

 80 gr. bloem 

 1 vanillestokje 

 5 dl. volle melk 

 2 dl. slagroom 

 

Crème anglaise 

 2½ dl. slagroom 

 60 gr. eidooier 

 50 gr. poedersuiker 

 1 vanillestokje 

 

 2 kg. kleine 

aardbeien 

 sap van 1 citroen 

 150 gr. suiker 

 Fraise des Bois 

(likeur) 

 Zwarte peper uit de 

molen. 

1. Verwarm de oven voor op 220º. 

2. Bestuif de werkplek met bloem en rol de plakken bladerdeeg uit. 

3. Snijd iedere plak in 3 repen van 7 bij 12 cm. 

4. Prik er met een vork gaatjes in. 

5. Leg de repen op een met bakpapier bedekte bakplaat en bak ze 8 à 10 

minuten in de oven. Laat afkoelen. 

 

Crème pâtissière 

1. Klop eidooier met de suiker tot een dik romig mengsel. 

2. Zeef de bloem erboven en roer glad. 

3. Breng de melk met het gespleten en uitgeschraapte vanillestokje in 

een steelpan aan de kook. Laat even trekken. 

4. Haal de melk van het vuur en verwijder het vanillestokje. 

5. Giet wat van de kokende melk bij het eidooiermengsel en roer goed 

door (familie maken) en giet het dan terug bij de melk. 

6. Breng het geheel al roerend aan de kook en laat 2 minuten zachtjes 

doorkoken. 

7. Giet in een kom en laat afkoelen. 

8. Klop de slagroom lobbig resp. stijf, afhankelijk van de dikte van de 

crème. 

 

Crème anglaise 

1. Klop de eidooier met 1 el. Fraise des Bois in een kom. 

2. Breng de room met de suiker en het gespleten en uitgeschraapte 

vanillestokje in een steelpan al roerend tegen de kook aan. 

3. Haal de room van het vuur en verwijder het vanillestokje. 

4. Giet wat van de room bij het eidooiermengsel en roer goed door 

(familie maken) en giet het dan terug. 

5. Roer goed door en laat afkoelen. 

 

Aardbeiencoulis 

1. Pureer 400 gr. aardbeien met het citroensap en de suiker in de 

keukenmachine. Wrijf het mengsel indien nodig door een zeef. 

2. Breng op smaak met Fraise des Bois en evt. vers gemalen zwarte 

peper. 

 

Presentatie 

1. Vul een spuitzak met de crème pâtissière en spuit op het midden van 

het bord een toefje. 

2. Leg hierop een afgekoelde plak bladerdeeg. Druk licht aan, zodat hij 

niet verschuift. 

3. Bespuit de plak bladerdeeg ruim met de crème pâtissière. 

4. Beleg de crème met aardbeien. 

5. Bespuit een tweede plak bladerdeeg met crème pâtissière en beleg 

weer met aardbeien. 

6. Leg deze plak voorzichtig op de eerste. 

7. Bestrooi een derde plak bladerdeeg met suiker en bruneer met de 

brander. 

8. Dek hiermee de tweede plak af. 

9. Schep er wat aardbeiencoulis en crème anglaise omheen. 

 

 


