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Gestoomde sint-jakobsschelpen met asperge en sereh-botersaus 

 

* 

 

Aspergesoep met eierschuim en ‘kaviaar’ 

 

* 

 

Wijting met een korstje van citroen en peterselie 

 

* 

 

Gestoofde konijnenboutjes met grove mosterd en sinaasappel 

 

* 

 

Rabarbersoufflé met vanille en sorbet van fromage frais 

 

 
Wijnkeuze: 
 
Voor:        Nerola 
                Xarello/Garnacha 2005 
                Torres                            € 10,95 
  
tussen 1: zie voor 
  
tussen 2:    Waltraud 
                 Riesling 2006 
                 Torres                            € 14,95 
  
hoofd:        De Casta 
                 Rosado 2006 
                Torres                            € 5,95 
  
toe:            Brauneberger Juffer-Sonnenuhr 2003 
                  Riesling Auslese 
                   Harald Konrad Fehres        € 14,95 
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1. Gestoomde sint-jakobsschelpen met asperge en sereh-botersaus 

Ingrediënten 10 personen 

 10 sint-jakobsnootjes + 10 holle 

schelpen 

 375 gr. groene aspergepunten 

 2 el. gesnipperde bieslook 

 zeezout 

 

Sereh-botersaus 

 3 stengels sereh  

 5 sjalotjes 

 2½ dl. droge witte wijn 

 ½ el. witte wijnazijn 

 5 el. slagroom 

 200 gr. ijskoude boter 

 peper en zout 

Sereh-botersaus 

1. Verwijder het taaie buitenblad van de sereh. 

2. Verwijder de houterige stukken  en snijd de sereh 

zeer fijn. 

3. Snipper de sjalotten, zet ze op met de sereh en de 

witte wijn en laat alles sudderen tot de sjalotten 

gaar zijn  en de wijn bijna geheel is ingekookt. 

4. Zeef, voeg de azijn toe en laat nog enkele 

seconden inkoken. 

5. Doe de room erbij en breng op smaak met zout en 

peper. 

6. Snijd de ijskoude boter in blokjes. 

7. Verwarm de saus tot het kookpunt. 

8. Voeg enkele blokjes boter toe en klop krachtig 

met een kleine garde tot ze zijn opgenomen. 

9. Verwerk zo alle blokjes. 

10. Klop er vervolgens 5 el. koud water door en neem 

de pan van het vuur. 

11. Houd de saus afgedekt met plasticfolie warm. 

 

Schelpen 

1. Spoel de sint-jakobsnootjes schoon en dep ze 

droog. 

2. Snijd de dikke exemplaren in drieën, de dunne in 

tweeën. 

3. Neem een stoompan of een pan waarin een 

bamboe stoommandje past en breng het water aan 

de kook. 

4. Zorg dat er flink wat stoom is. Bestrooi de 

nootjes met zout en peper en schik ze in de 

stoompan of stoommandje. Sorteer ze ivm met de 

stoomtijd naar dikte. 

5. Stoom ze afgedekt 3½ à 4 minuten, afhankelijk 

van de dikte van de plakjes. 

6. Verdeel de asperges in puntjes en kontjes. 

7. Blancheer de puntjes 1 minuut, de kontjes 2 

minuten. 

8. Maak de holle schelpen schoon. 

 

Presentatie 

1. Schep een bergje zeezout op het bord voor het 

evenwicht. 

2. Leg er een schelp op en in elke schelp asperge en 

nootjes. 

3. Schep er wat botersaus op en garneer met gehakte 

bieslook. 
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2. Aspergesoep met eierschuim en ‘kaviaar’ 

Ingrediënten 10 personen 

Kippenbouillon 

 Soepkip van 1 kg. 

 200 gr. wortel 

 200 gr. prei 

 2 uien 

 takjes tijm 

 blaadjes foelie 

 2 laurierblad 

 2 kruidnagels 

 10 gekneusde peperkorrels 

 3½ l. water 

 

Soep 

 2 ltr. kippenbouillon 

 20 witte asperges 

 zeste van 1 sinaasappel 

 thee-ei/theezeefje 

 2½ dl. room 

 50 gr. eigeel 

 zout en peper 

 

 30 groene asperges 

 kippenbouillon 

 

Eierschuim 

 100 gr. suiker 

 200 gr. eiwit 

 snuf zout 

 

60 gr. zwarte ‘kaviaar’ 

 

Kippenbouillon 

1. Verdeel de soepkip in stukken. 

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

3. Breng over in een snelkookpan en voeg de 

groenten en kruiden toe. 

4. Laat gedurende 45 minuten koken onder druk. 

5. Zeef en kook in tot 2 liter. 

 

Soep 

1. Schil de asperges en kook ze met de schillen in 

lichte kippenbouillon gaar en laat afkoelen. 

2. Verwijder de schillen. 

3. Snijd de asperges in stukken en pureer ze, evt. 

met wat kippenbouillon, in de keukenmachine. 

4. Doe de aspergepuree bij de kippenbouillon. 

5. Doe de sinaasappelzeste in een thee-ei of theezeef 

en breng de bouillon aan de kook en laat even 

trekken. 

6. Verwijder het ei/zeefje. 

7. Maak eerst een liaison: meng de room met het 

eigeel, voeg een beetje warme soep toe en giet dit 

mengsel terug bij de soep om te binden. 

8. Verwarm de soep al roerende. Let op: mag niet 

meer koken ivm schiften. 

9. Breng op smaak met zout en peper. 

 

1. Verwijder de houterige uiteinden van de groene 

asperges. Zorg dat je 8 cm lengte over houdt. 

2. Schil de asperges. 

3. Gaar ze in kippenbouillon en leg opzij voor de 

garnituur in de soep. 

 

Eierschuim 

1. Klop de eiwitten stijf met de suiker en het zout. 

2. Maak mbv twee lepels 10 quenelles. 

3. Pocheer ze 5 minuten aan alle kanten in water 

van 80º. 

4. Haal ze eruit en laat uitlekken op een schone 

doek. 

 

Presentatie 

1. Zorg dat de soep goed warm is. Schep hem in de 

warme borden. 

2. Leg de groene aspergepunten in een ster in de 

soep. 

3. Leg er een quenelle eierschuim op. En hierop 

een lepeltje ‘kaviaar’. 

4. Serveer direct. 
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3. Wijting met een korstje van citroen en peterselie 

Ingrediënten 10 personen 

 5 lange wijtingfilets met vel 

 7 tomaten 

 1 dl. olijfolie 

 2 laurierblad 

 5 takjes tijm 

 1 dl. slagroom 

 mosterd 

 

Korstje 

 100 gr. boter 

 250 gr. Japans broodkruim 

 150 gr. krulpeterselie 

 rasp van 2 citroenen 

Paneerkorstje 

1. Meng de boter en het broodkruim in de 

keukenmachine tot het mengsel kruimelig is. 

2. Doe de peterselie en de citroenrasp en draai tot 

een nog fijner mengsel. 

3. Bekleed een snijplank met plastic folie en schep 

het mengsel erop. 

4. Dek af met plastic folie en rol het uit tot een 

rechthoek van ± ½ cm dik. 

5. Laat de plak opstijven in de vriezer. 

6. Snijd er 10 plakken uit ter grootte van de stukken 

filet. 

 

1. Verwijder alle graten uit de visfilets en snijd ze 

dwars doormidden. Zet koel weg. 

2. Ontvel en ontpit de tomaten. Snijd ze in kleine 

stukjes. 

3. Sudder ze zachtjes in 2 el. olijfolie tot een grove 

tomatenpuree. 

4. Breng op smaak met peper en zout en zet weg. 

5. Bek de visfilets aan de vleeszijde met 

tomatenpuree. 

6. Druk de paneerkorstje voorzichtig op de filets en 

leg ze in een ovenschaal. 

7. Verwarm de rest van de olie met ± 6 dl. water en 

de kruiden, peper en zout tot het kookpunt. 

8. Schenk dit mengsel langs de zijkant van de schaal 

bij de vis. N.B. de korstjes mogen niet nat 

worden. 

9. Zet de schaal  8 à 10 minuten onafgedekt in een 

oven van 200º tot de korstjes licht knapperig zijn 

en de vis stevig aanvoelt als je er in het midden 

op drukt. 

10. Houd de vis warm. 

11. Kook het vocht in tot de helft, doe er de room bij, 

kook evt. nog wat in en breng op smaak met 

mosterd. 

 

Presentatie 

1. Schep de vis op de voorverwarmde borden en 

schenk er wat saus omheen. 
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4. Gestoofde konijnenboutjes met grove mosterd en sinaasappel 

Ingrediënten 10 personen 

 10 konijnenboutjes 

 125 gr. boter 

 5 sjalotjes, fijngehakt. 

 ½ ltr. witte wijn 

 ½ ltr. sinaasappelsap 

 5 tn. knoflook 

 5 kruidnagels 

 3 potten gevogeltefond 

 2½ el. grove mosterd 

 2 sinaasappels in partjes 

 rasp van 1/2 sinaasappel(s) 

 

Garnituur 

 50 gr. boter 

 1 spitskool 

 kerrie 

 20 kumquats 

 100 gr. suiker 

1. Halveer de boutjes (doormidden in de breedte).  

2. Bestrooi ze met zout en peper en bebloem ze. 

3. Braad ze in de boter rondom bruin, leg ze daarna 

in een ruime pan. 

4. Giet het braadvet uit de pan, doe de sjalotjes erin 

en deglaceer met de witte wijn en het 

sinaasappelsap. 

5. Kneus de knoflooktenen (pel ze niet), doe ze erbij 

met de kruidnagels en de fond. Laat even trekken. 

6. Giet alles in de pan met de boutjes. Zorg dat ze 

onderstaan. Vul zo nodig het vocht aan. 

7. Laat de boutjes 40 à 50 minuten op zacht vuur 

sudderen. 

8. Neem de gare boutjes uit de pan en kook het 

vocht in tot de gewenste hoeveelheid en 

consistentie. 

9. Zeef en roer de mosterd en de sinaasappelpartjes 

en –rasp erdoor. Monteer zo nodig met boter. 

 

Garnituur 

1. Snijd de spitskool in fijne julienne en smoor hem 

even om-en-om in de boter. 

2. Breng op smaak met kerrie. 

3. Snijd de kumquats in tweeën en laat ze in een 

blonde karamel met sinaasappelsap 15 minuten 

sudderen. 

 

Presentatie 

1. Serveer de konijnenboutjes op warme borden en 

giet de saus erover. 

2. Garneer met spitskool en kumquats. 
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5. Rabarbersoufflé met vanille en sorbet van fromage frais 

Ingrediënten 10 personen 

Sorbet 

 2 dl. water 

 110 gr. fijne 

kristalsuiker 

 1½ el. glucosesiroop 

 1 el. citroensap 

 125 gr. fromage frais 

 1½ el. crème fraîche 

 1½ el. biologische 

yoghurt 

 1½ el. slagroom 

 

 

Crème pâtisière 

 175 gr. melk 

 50 gr. suiker 

 40 gr. eidooier 

 ¼ vanillestokje 

 15 gr. roompoeder 

(de ‘warme’ variant) 

 

 

Soufflé 

 900 gr. rabarber 

 2 vanillestokjes 

 140 gr. suiker 

 15 gr. maizena 

 crème pâtisière 

 10 eiwitten 

 50 gr. boter 

 50 gr. cacaopoeder 

 

Sorbet 

1. Verwarm in een pan met dikke bodem het water met de suiker en de 

glucosesiroop op een laag vuur tot de suiker is opgelost. 

2. Laat de siroop zodra hij helder is op halfhoog vuur 3 minuten 

koken. 

3. Laat afkoelen en roer er het citroensap door. Zet in de koeling. 

4. Klop in een kom de fromage frais, crème fraîche, yoghurt en room 

tot een romig mengsel. 

5. Bewaar afgedekt in de koeling. 

6. Schep de suikersiroop door het fromage fraismengsel en draai het in 

de ijsmachine tot het dik genoeg is. 

7. Laat opstijven in de vriezer. 

 

Crème pâtisière 

1. Klop de eidooiers met de helft van de suiker. 

2. Kook de melk met de andere helft van de suiker, het roompoeder en 

het vanillestokje. 

3. Giet een beetje melk bij het dooiermengsel en vervolgens dit 

mengsel door een zeef weer bij de melk. 

4. Breng weer aan de kook, roer niet te veel en laat goed doorkoken. 

5. Stort het op een bord bedekt met plastic folie en laat afkoelen. 

 

 

Soufflé 

1. Maak de rabarberstelen schoon, snijd ze in stukjes, was ze en doe ze 

met aanhangend water in een pan. 

2. Voeg de vanillestokjes toe en de helft van de suiker en verwarm de 

rabarber al omscheppend op laag vuur tot de suiker is opgelost. 

3. Laat afgedekt ± 5 minuten gaar koken. Schep de rabarber in een 

fijne zeef en laat uitlekken. 

4. Schenk het sap in een pan, doe de vanillestokjes erbij en kook in tot 

de helft om de smaak te versterken. 

5. Doe het sap bij de uitlekte rabarber en verwijder de vanillestokjes. 

6. Draai de rabarber in de keukenmachine tot een gladde puree. Breng 

over in een pan, leng de maïzena aan met een scheutje witte wijn en 

bind hiermee de rabarber. Laat 2 minuten doorkoken voor de 

binding en laat afkoelen. 

7. Meng de rabarberpuree door de crème pâtisière. 

8. Klop in een grote schone kom de eiwitten tot stevige pieken en doe 

er geleidelijk de resterende suiker bij, zodat het een glanzende 

merengue wordt. Spatel deze door het rabarbermengsel. 

9. Vet de soufflébakjes in met 2 lagen gesmolten boter en stuif er de 

cacao over. 

10. Vul de bakjes en strijk ze glad af met een spatel. Zorg dat de randen 

schoon zijn. 

11. Zet op een bakplaat en bak ze  12 à 15 minuten op 220º tot ze 

goudgeel en mooi uitgerezen zijn. 

 

Presentatie 

1. Serveer de soufflés met de sorbet op een bord. 

 


