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CUISINE CULINAIRE ZAANSTAD 

 

 

Menu november 2007  

 

 

Canneloni van courgette met Opperdoezer Ronde salade, citrusyoghurt en luchtige 

hazelnootboter 

 

* 

 

Zeeduivel met appel, witlof, rode sjalotbrunoise en Geuze 

 

* 

 

Ballotine van wild konijn en Merquez, wilde spinazie en een stoofpotje van Nicola, 

groene asperges en walnoten 

 

* 

Lasagne van chocolade en groene thee met kokoscrème en yuzusorbet 

 
 
 
 
 
 
 
Wijnkeuze: 
 
voorgerecht        Domaine du Bosquet                        Chardonnay 2005                € 6,95 
  
tussengerecht    Domaine des Corbilières                   Sauvignon Touraine 2006        € 7,95 
  
hoofdgerecht        Moulin-a-Vent 2005                         Joseph Drouhin                    € 14,95 
  
nagerecht            Rivesaltes Tuilé,                               Hors d'age    € 13,95 
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1. Canneloni van courgette met Opperdoezer Ronde salade, citrusyoghurt en luchtige 

hazelnootboter 

Ingrediënten 10 personen 

 1 kg. Opperdoezer Ronde 

 

Puree 

 room 

 boter 

 1 vanillestokje 

 

Salade 

 2/3 el. olijfolie 

 1 el. rode wijnazijn 

 1 tl. worcestershire saus 

 snuf suiker 

 1 bosje bieslook 

 2 sjalotten 

 1 tl. mosterd 

 1 tl. kappertjes 

 

Confit 

 20 plakjes Opperdoezer Ronde 

 3 dl. ganzenvet 

 

Citrusyoghurt 

 2 dl. Griekse yoghurt 

 1 limoen 

 1 citroen 

 1 sinaasappel 

 snuf suiker 

 ½ dl. room 

 peper en zout 

 

Canneloni 

 3 courgettes 

  300 gr. gevogeltebouillon 

 

Schuim 

 ½ dl. opgeklopte room 

 100 gr. hazelnootboter 

 50 gr. boter 

 4 gr. lecithine 

 150 gr. gevogeltebouillon 

 

 concassé van 1 tomaat 

 ½ el. fleur de sel 

Puree 

1. Kook 250 gr. Opperdoezer Ronde gaar in de schil, 

pel en pureer ze. 

2. Meng er de room, boter en het vanillemerg door. 

3. Houd warm 

 

Salade 

1. Kook 250 gr. Opperdoezer Ronde bijna gaar in de 

schil, pel ze en snijd ze in fijne brunoise. 

2. Meng er de overige ingrediënten door en breng op 

smaak. 

 

Confit 

1. Confijt de plakjes Opperdoezer Ronde in het 

ganzenvet gedurende ± 20 minuten op 90º. 

 

Citrusyoghurt 

1. Rasp de limoen, citroen en de sinaasappel. 

2. Klop de room op. 

3. Breng de yoghurt op smaak met de rasp, een snuf 

suiker en peper en zout. 

4. Meng er de opgeklopte room onder. 

 

Canneloni 

1. Snijd de courgettes op de snijmachine (stand 2½) 

in lange plakken en blancheer ze in 

kippenbouillon. 

2. Dep ze droog met keukenpapier. 

3. Leg 3 plakken courgette dakpansgewijs naast 

elkaar, leg er ± 2 el. salade op en rol strak op. 

4. Leg de canneloni’s daarna meteen op het bord. 

 

Schuim 

1. Smelt de boters en vermeng ze met de 

gevogeltebouillon en de lecithine. 

2. Maak lauwwarm en schuim op met de staafmixer. 

 

Presentatie 

1. Plaats de canneloni op de borden. 

2. Leg op iedere canneloni 2 geconfijte 

aardappelschijfjes, garneer met concassé van 

tomaat en bestrooi met fleur de sel. 

3. Spuit een dunne streep yoghurtcompositie op het 

bord. 

4. Leg er een quenelle puree naast 

5. Werk af met luchtig schuim van hazelnootboter. 
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2. Zeeduivel met appel, witlof, rode sjalotbrunoise en Geuze 

Ingrediënten 10 personen 

 500 gr. zeeduivel 

 peper 

 zout 

 3 aardappels 

 5 eidooiers 

 100 gr. geklaarde boter 

 

 5 Elstar 

 citroensap 

 boter 

 

Saus 

 ½ l. Geuze 

 2½ dl. room 

 2 sjalotjes 

 50 gr. ijskoude boter 

 

Sjalotbrunoise 

 8 sjalotjes 

 rode wijn 

 peper 

 zout 

 5 stronken witlof 

 citroensap 

 boter 

 peper 

 zout 

 

 kervel 

1. Fileer de zeeduivel en portioneer – 2 kleine nootjes 

p.p. Kruid met peper en zout. 

2. Schil de aardappels, snijd of rasp ze in julienne. 

3. Droog ze goed af en meng met de eidooiers. 

4. Bedek de zeeduivelnootjes met de 

aardappeljulienne en bak ze om en om in de 

geklaarde boter tot een soort goudbruine 

stekelvarkentjes. 

 

5. Schil de appels, snijd er 10 schijven van een ½ cm 

dikte uit.  

6. Steek uit de rest van de appels kleine bolletjes. 

7. Druppel er citroensap over tegen het verkleuren. 

8. Bak de appelschijven kort in de boter. 

 

Saus 

1. Kook de appelbolletjes beetgaar in de Geuze. 

2. Haal ze eruit en laat de Geuze verder inkoken met 

de fijn gesneden sjalotjes. 

3. Voeg de room toe en kook verder in tot het 

gewenste volume. 

4. Zeef de saus en monteer met de ijskoude boter. 

 

Sjalotbrunoise 

1. Snijd de sjalotjes in fijne brunoise. 

2. Kook ze droog in rode wijn met wat peper en zout. 

3. Snijd de witlof doormidden en dan in de lengte in 

reepjes van een ½ cm breed. 

4. Besprenkel met citroensap tegen verkleuren. 

5. Bak de reepjes krokant in wat boter en kruid met 

peper en zout. 

 

Presentatie 

1. Schik een warme appelschijf op een warm bord en 

schik er de witlofreepjes op. 

2. Leg hierop 2 zeeduivelnootjes en lepel er de saus 

rond. 

3. Leg beurtelings in een kring de appelbolletjes en de 

rode sjalotbrunoise er omheen. 

4. Garneer met kervel. 
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3. Ballotine van wild konijn en Merquez, wilde spinazie en een stoofpotje van Nicola, 

groene asperges en walnoten 

Ingrediënten 10 personen 

 4 ruggen van wildkonijn 

 8 Merquez worstjes of andere 

verse, pittig gekruide worstjes 

 1 bos basilicum 

 2 kipfilet 

 200 gr. boter 

 2 dl. room 

 peper 

 zout 

 

Stoofpotje 

 2 bosjes groene asperges 

 6 Nicola’s                          

 1 teen knoflook 

 olijfolie 

 2 mespunten vierkruidenpoeder 

 1 limoen 

 2½ dl. kippenbouillon 

 1 dl. room 

 250 gr. walnoten (verse)  

 

 2 kilo wilde spinazie 

 

 1 teen knoflook 

Ballotine 

1. Leg de konijnenruggen plat neer met de haasjes 

naar boven. 

2. Snijd de ruggen van het karkas, maar laat het vlees 

van de flanken eraan zitten. 

3. Maal de kipfilet fijn in de keukenmachine met 50 

gr. boter, peper, zout en de room. N.B. voorzichtig 

met de room, de farce moet smeerbaar blijven. 

4. Braad de Merquez worstjes in wat boter en laat 

afkoelen. 

5. Leg 2 ruggen plat neer op voldoende plastic folie 

om een rol te maken. 

6. Smeer de farce op de binnenkant van de 

konijnenruggen. 

7. Bekleed de ruggen dakpansgewijs met blaadjes 

basilicum. 

8. Leg 4 worstjes in het midden op de 

konijnenruggen, rol het geheel stevig op in 

plasticfolie en zet de uiteinden vast. 

9. Rol de ‘worst’ in alufolie voor de stevigheid. 

10. Maak op dezelfde wijze nog een rol. 

11. Pocheer de ‘worsten’ ± 7 minuten, laat afkoelen 

en bewaar in de koelkast. 

 

Stoofpotje 

1. Verwijder de houterige uiteinden van de asperges 

en snijd ze in stukjes van 1 cm  

2. Schil de aardappelen en snijd ze ook in stukjes van 

1 cm en bak ze even aan in olijfolie met de 

vierkruidenpoeder, een teen knoflook en de 

limoen met schil. 

3. Doe dan de asperges, de kippenbouillon en de 

room erbij en stoof alles beetgaar. 

4. Als laatste de gehakte walnoten en warm nog even 

goed door. 

 

5. Snijd de ballotines in plakken van ± 1 cm, bak ze 

even om en om in hete olie en laat ze ± 10 

minuten doorgaren in een oven van 180º. 

 

6. Roerbak de spinazie met de teen knoflook in boter 

en laat uitlekken. 

 

Presentatie 

1. Schep op het midden van een voorverwarmd bord 

wat van het stoofpotje. 

2. Hierop wat spinazie en de plakken ballotine erop 

of er tegenaan.  
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4. Lasagne van chocolade en groene thee met kokoscrème en yuzusorbet 

Ingrediënten 10 personen 

Chocolademousse 

 130 gr. eidooier 

 150 gr. eieren 

 75 gr. suiker 

 60 gr. suiker 

 30 gr. water 

 375 gr. manjari chocolade 

 600 gr. room 

 15 gr. groene theepoeder 

 

Kokoscrème 

 ¼ l. room 

 ¼ l. kokosmelk 

 50 gr. suiker 

 2 blaadjes gelatine 

 

Sorbet 

 7 dl. water 

 2½ dl. citroensap 

 250 gr. yuzusap (Japanse 

citrusvrucht) 

 75 gr. suiker 

 50 gr. ahornsiroop 

 20 gr. melkpoeder 

 

Nougatine 

 100 gr. amandelen 

 650 gr. fondantsuiker 

 

Garnering 

 3 limoenen 

Chocolademousse 

1. Klop de eidooiers, eieren en 75 gr. suiker luchtig. 

2. Verwarm 60 gr. suiker en 30 gr. water tot 121º en 

voeg het ei/suikermengsel al kloppend toe. 

3. Smelt de chocolade au bain-marie en doe deze bij 

het mengsel. 

4. Klop de room op en spatel die samen met het 

groene theepoeder door het mengsel. 

5. Laat afkoelen. 

 

Kokoscrème 

1. Klop de room stijf, week de gelatine. 

2. Verwarm een beetje kokosmelk met de suiker en 

doe de geweekte gelatine erbij. 

3. Doe terug bij de rest van de kokosmelk, meng 

goed en laat afkoelen. 

4. Men de stijf geslagen room erdoor. 

 

Sorbet 

1. Breng het water met de ahornsiroop, de suiker en 

het melkpoeder aan de kook. 

2. Laat afkoelen en roer het citroen- en yuzusap 

erdoor. 

3. Draai in de ijsmachine tot sorbet. 

4. Maak er bolletjes van en bewaar in de vriezer. 

 

Nougatine 

1. Hak de amandelen in stukjes. 

2. Laat de fondantsuiker licht karameliseren (blijf 

erbij). 

3. Doe de amandelen bij de suiker, rol dun uit en laat 

afkoelen. 

4. Maal tot poeder, zeef boven bakpapier en bak dun 

in een oven van 200º (± 3 minuten) 

5. Snijd in rechthoeken van 5 x 8 cm als de 

nougatine nog warm is. Er zijn er 30 of 40 nodig. 

 

Presentatie 

1. Trek een streep kokoscrème op de borden en leg 

daarnaast de yuzusorbet. 

2. Spuit de chocolademousse tussen de plakjes 

nougatine en bestrooi met de poeder van groene 

thee. 

3. Zet de lasagne rechtop de borden. 

4. Versier met limoenzeste. 

 

 


