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CUISINE CULINAIRE ZAANSTAD 

 

 

MENU MAART 2007  

 

 

Zeebaarsfilet ‘en papillote’ 

 

* 

 

Kalfstong in maderasaus met wilde rijst en broccoli 

 

* 

 

Runderezel met kaneel, zoethout, laurier, een garnituur van gefrituurde aardappel, lof 

en linzen en een slanke saus van port en rode wijn met heel veel sjalotjes 

 

* 

 

Grappasabayon en flensjes met een hazelnootvulling en druiven 

 

Wijnkeuze: 

 
voor            Château de la Pingossière 
                   Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie  € 8,60 
  
tussen        Château Cazal Viel 
                   Cuvée des Fées 
                   Saint Chinian                        € 10,80 
  
hoofd          Nord Sud 
                   Syrah 2003 
                   Laurent Miquel                        € 9,20 
  
toe              Dolce Sogno 
                   Moscato d'Asti                        € 9,50 
  
De wijnen zijn van Le Cockelon, Zuideinde in Koog. 
 

 

1. Zeebaarsfilet ‘en papillote’ 

Ingrediënten 15 personen 

 15 zeebaarsfilets 

 3 kleine uien 

 15 steranijs 

 8 laurierblaadjes 

 15 kruidnagels 

 350 gr. champignons 

 100 gr. boter 

 15 vel wit bakpapier 30 x 30 cm 

1. Verwijder het vel van de vis. 

2. Leg het bakpapier op het werkvlak en smeer het in 

het midden in met boter. 

3. Maak de champignons schoon en snijd ze in plakjes. 

4. Snipper de uien. Leg ui en champignons op het 

beboterde papier en hierop de vis. 

5. Verdeel de kruiden over de vis en vouw het papier 

dicht. 

6. Zet gedurende 20 minuten in een oven van 110º. 

 

Presentatie 

1. Serveer de vis in het papier. 
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2. Kalfstong in maderasaus met wilde rijst en broccoli 

Ingrediënten 15 personen 

 2 kalfstongen van ± 1 kg. 

 1 kg kalfsschenkel 

 zout en peper 

 2 uien 

 2 winterwortels 

 ½ bosje peterselie 

 2 bl. foelie 

 ½ bosje tijm 

 2 laurierblaadjes 

 25 gr. boter 

 

 

Saus 

 ¾ ltr. kalfsfond 

 3 sjalotjes 

 40 gr. bloem (roux) 

 50 gr boter (roux) 

 2½ dl. madera 

 50 gr. koude boter (monteren) 

 zout en peper 

 

Garnituur 

 250 gr. wilde rijst 

 400 gr. broccoli 

1. Spoel de tongen af met koud water en schrap ze 

vervolgens af met een lapje met zout. 

2. Snijd ui en winterwortel grof en bruineer ze samen 

met de kalfsschenkel ± 15 minuten in een braadslee 

in een zeer hete oven (250º). Af en toe omscheppen. 

3. Doe de groenten en de botten in een grote pan. 

Deglaceer de braadslee en voeg het vocht toe aan de 

pan. 

4. Doe de tongen erbij. De kruiderij en zoveel water 

dat alles net onderstaat. (± 4 ltr. water) 

5. Breng zachtjes bijna aan de kook en laat met de 

deksel op de pan 1 à 1½ uur pocheren. De tong is 

gaar als de punt zacht aanvoelt en de botjes in het 

keelstuk loslaten. 

6. Spoel de tongen af onder de koude kraan en pel het 

vel eraf. 

7. Laat de bouillon inkoken tot circa ¾ liter. 

8. Verwijder het keelstuk van de tong en houd warm 

(in aluminiumfolie). 

9. Zeef de fond door een kaasdoek. 

 

Saus 

1. Snipper de sjalotjes ragfijn, fruit in de boter voor de 

roux tot ze glazig is (niet kleuren), voeg de bloem 

toe. 

2. Laat zachtjes 3 minuten garen (tot een licht blonde 

kleur) en maak een roux met de kalfsfond en de 

madera. Breng eventueel op smaak met zout en 

peper. 

3. Laat de saus minimaal 30 minuten op zeer zacht 

vuur pruttelen (gebruik een pan met dikke bodem) af 

en toe roeren (de saus mag niet aanzetten). 

 

Garnituur 

1. Kook de wilde rijst volgens de aanwijzingen op het 

pak. 

2. Verdeel de broccoli in roosjes en stoom ze al dente 

(zout in het stoomwater). 

 

Presentatie 

1. Rechauffeer de tong eventueel in een matig warme 

oven (80º) gedurende 10 minuten. 

2. Snijd de tongen in dunne plakken en maak een 

creatie op voorverwarmde borden. 

3. Monteer de saus met de koude boter en nappeer om 

de tongplakjes. (± 3 el. per persoon) 

4. Maak balletjes van de wilde rijst mbv een kleine 

ijsbolletjestang en leg ze met een paar 

broccoliroosjes ernaast. 
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3. Runderezel met kaneel, zoethout, laurier, een garnituur van gefrituurde aardappel, 

lof en linzen en een slanke saus van port en rode wijn met heel veel sjalotjes 

Ingrediënten 15 

personen 

 1250 gr. 

runderezel aan 

een stuk (van de 

koe) 

 Dijonmosterd 

 Kaneelpoeder 

 Laurierpoeder 

 4 zoethoutstokjes 

 olijfolie  

 boter 

 

Saus 

 15 sjalotten 

 0,75 dl. olijfolie 

 7½ dl. rode wijn 

 7½ dl. rode port 

 3 laurierblaadjes 

 1 flinke tak 

rozemarijn 

 3 kruidnagels 

 

Garnituur 

 10 vastkokende 

aardappelen 

 8 kleine struikjes 

witlof 

 375 gr. Franse 

groene linzen 

 2 prei 

 kippenbouillon 

 

 

Runderezel is de ‘slip’ van de lende. Het vlees dat tegen de dikke lende 

aanzit. Het wordt ook wel ‘jonggehuwdenstukje’ genoemd, omdat er 

veel mee mogelijk is, er weinig mis kan gaan en omdat het vriendelijk 

geprijsd is. De officiële benaming is ‘liesstuk’. 

 

1. Haal het vlees minstens 30 minuten vóór het bereiden uit de 

koelkast om het op temperatuur te laten komen. 

2. Verwarm de oven voor op 75º. 

3. Wrijf de ’ezel’ in met mosterd en masseer hem goed in het vlees, 

anders laat de mosterd los bij het aanbraden. 

4. Bestrooi rondom met zout, zwarte peper en ruim kaneelpoeder. 

Druk goed aan. 

5. Pak de ‘ezel’ in alufolie en masseer hem nogmaals. 

6. Bak het vlees in een ovenvaste braadpan in olijfolie met wat boter 

op hoog vuur bruin. 

7. Breek de zoethoutstokjes in stukjes en kneus ze met en zwaar 

voorwerp. 

8. Bedek de onder- en bovenkant van het vlees met zoethout en 

laurierpoeder. 

9. Zet in de oven en gaar tot een kerntemperatuur van 50 – 55º. 

10. Verpak hem in alufolie en laat rusten. Doe het vleessap bij de saus. 

 

Saus 

1. Snijd de sjalotjes in dunne ringen en fruit ze in de olijfolie in 10 

minuten zacht en glazig. 

2. Roer regelmatig, laat ze niet bruin kleuren. 

3. Doe de wijn en de port erbij, de doormidden gescheurde 

laurierbladen, de rozemarijn en de kruidnagels. 

4. Laat zachtjes inkoken. N.B. hoe groter het oppervlak van de pan, 

hoe sneller de saus inkookt. Niet forceren, maar zachtjes laten 

pruttelen tot de saus licht stroperig is. 

5. Zeef de saus. 

 

Garnituur 

1. Snijd de aardappelen in partjes en kook ze beetgaar. Frituur ze op 

het laatste moment. 

2. Halveer de witlof en karameliseer ze in boter met citroensap. 

3. Bereid de linzen als een risotto. N.B. niet te vroeg mee beginnen 

ivm doorgaren. 

4. Zet ze droog aan in wat boter of olie, doe er dan wat 

kippenbouillon bij. 

5. Als die verdampt is, voeg dan weer wat toe, net zo lang tot de 

linzen gaar zijn. 

6. Breng op smaak.  

 

Presentatie 

1. Snijd het vlees in mooie plakken. 

2. Leg op een warm bord een bergje linzen. 

3. Hier tegen aan de plakken runderezel en ernaast/omheen de 

aardappelpartjes en de lof. 

4. Maak af met een streep saus. 
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4. Grappasabayon en flensjes met een hazelnootvulling en druiven 

Ingrediënten 15 personen 

 

Flensjes 

 3 eieren 

 1½ dl. sinaasappelsap 

 7½ dl. room 

 3 dl. melk 

 rasp van 1 citroen 

 150 gr.  bloem 

 1 vanillestokje 

 45 gr. suiker 

 snuf zout 

 

Vulling 

 6 eieren 

 60 gr. suiker 

 3 el. poedersuiker 

 150 gr. hazelnoten 

 

Sabayon 

 6 eidooiers 

 150 gr. suiker 

 4½ dl. witte wijn 

 7 el. Grappa 

 

Garnering 

 750 gr. witte druiven (zonder 

pit) 

 75 gr. boter 

 geschaafde amandelen 

 citroenmelisse 

Flensjes 

1. Schraap het merg uit het vanillestokje. 

2. Meng bloem, citroenrasp, vanillemerg, zout en 

suiker met de eieren. 

3. Roer het beslag glad met 1/3 van de melk. 

4. Voeg daarna de resterende melk, het sinaasappelsap 

en de room toe. 

5. Laat een half uur rusten in de koeling en klop dan 

nog eens door. 

6. Bak er 15 flensjes van. 

 

Vulling 

1. Scheid de eieren. 

2. Klop de eidooiers met de poedersuiker schuimig. 

3. De eiwitten met de suiker stijf. 

4. Hak de hazelnoten fijn. 

5. Roer eidooiers en hazelnoten door elkaar en spatel er 

de eiwitten onder. 

6. Leg wat vulling op de flensjes en klap ze dicht. 

7. Leg de flensjes op een met bakpapier belegd blik en 

laat ze in een matig warme oven (190º) ± 6 minuten 

souffleren. 

8. Bestrooi ze met poedersuiker 

 

Sabayon 

1. Klop de eidooiers met de suiker en de wijn au bain-

marie schuimig en dik. 

2. Voeg de grappa toe en klop nog even door. 

 

Garnering 

1. Blancheer de druiven, haal de velletjes eraf en snijd 

ze doormidden. 

2. Gaar ze even in de boter. 

3. Rooster de geschaafde amandelen licht. 

 

Presentatie 

1. Maak op het bord een spiegel van sabayon. 

2. Snijd de flensjes in enkele stukken en dresseer ze 

met de druiven op de sabayon. 

3. Garneer af met amandelen en een takje 

citroenmelisse. 

 

 


