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Menu oktober 2007 

 

 

Mosselen met een kruidig korstje 

 

* 

 

Pompoensoep 

 

* 

 

Kruidige flensjes met garnalen en koriandersaus 

 

* 

 

Waaier van eendenborst met een melange van bospaddestoelen in een krokant bakje en 

Monbazillacsaus 

 

* 

 

Gepocheerde peer met donker biersabayon, vanilleroomijs en krokant amandelbrunet 

 

 

 

 

 

Wijn (bier) keuze: 

 
1. Mosselen: 
Riesling trocken 2002, Weingut Harold Konrad Fehres, Brauneberg     € 6,95 
 
3. Kruidige flensje: 
Riesling Classic 2002, Weingut Harold Konrad Fehres, Brauneberg   € 7,95 
 
4. Waaier: 
Gestolen Fiets, Douro Portugal 2005, Niepoort Nova de Gaia                   € 9,95 
 
5. Gepocheerde peer: 
Kasteel bruin bier, 0.75cl € 2,95.
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1. Mosselen met een kruidig korstje 

Ingrediënten 10 personen 

 2 kg. grote verse mosselen 

 4 sjalotjes in ringen 

 3 dl. witte wijn 

 100 gr. boter 

 versgemalen zwarte peper 

 

Korstje 

 400 gr. witbrood zonder korst 

 olijfolie 

 2 sjalotjes, fijngehakt 

 blaadjes van 2 takjes tijm, fijngehakt 

 5 takjes koriander, fijngehakt 

 3 tl. bieslook, gesnipperd 

 60 gr. geraspte parmezaan 

1. Boen de mosselen schoon onder de koude kraan 

en verwijder eventuele baarden. 

2. Verwijder kapotte exemplaren en zulke die 

open blijven staan. 

3. Verhit een grote pan, doe er de mosselen in, de 

sjalottenringen, wijn, boter en peper. 

4. Leg een deksel op de pan en laat de mosselen 

onder af en toe omschudden 5 minuten stomen 

of tot ze zich openen. 

5. Verwijder exemplaren die gesloten zijn 

gebleven. 

6. Laat afkoelen, haal de mosselen uit de schelpen. 

7. Bewaar de schelpen. 

 

Korstje 

1. Maal het brood in de keukenmachine tot fijne 

kruimels. 

2. Verhit 2 à 3 el. olijfolie en bak hierin de 

fijngehakte sjalotjes glazig. 

3. Meng er met een vork de kruimels, de kruiden 

en de parmezaan door. 

4. Doe er evt. wat olijfolie bij. Het mengsel dient 

licht vochtig te zijn. 

5. Neem zoveel schelpen als nodig zijn voor de 

opmaak en leg hierin 2 à 3 mosselen. 

6. Bedek ze met een dun laagje kruimelmengsel 

en druk licht aan. 

7. Bedek een bakplaat met alufolie. Glimmende 

kant boven! 

8. Leg de mosselen hierop en laat ze onder de grill 

kleuren. 

 

Presentatie 

1. Schik de schelpen decoratief op kleine borden 

en garneer met een takje en een schijfje van het 

een of ander. Denk ook aan de kleur. 
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2. Pompoensoep 

Ingrediënten 10 personen 

 1 kg. pompoen met oranje 

vruchtvlees 

 175 gr. witte rijst 

 4½ dl. kippenbouillon 

 3 el. boter 

 4½ dl. melk 

 10 el. slagroom (licht geslagen) 

 peper, zout, suiker 

1. Verwijder schil, pitten en draden van de 

pompoen. 

2. Snijd het vruchtvlees in blokjes. 

3. Leg afwisselend in een grote pan laagjes 

pompoenblokjes en rijst, op smaak gebracht 

met peper, zout en suiker. 

4. Bedek alles met de bouillon en kook het op lag 

vuur gaar (± 20 minuten). N.B. Voorzichtig met 

de hoeveelheid bouillon, de pompoen bakt snel 

aan, maar mag ook niet te veel vocht hebben. 

5. Zeef de massa en pureer de pompoen. 

6. Smelt de boter op niet te hoog vuur en voeg de 

gepureerde pompoen en de melk toe. 

7. Roer goed door en breng de massa tegen de 

kook aan. 

8. Laat ± 5 minuten doorwarmen, er moet een 

romige soep ontstaan. 

 

Presentatie 

1. Verdeel de soep over voorverwarmde borden. 

2. Voeg 1 el. licht geslagen room toe en garneer 

met een blaadje groen. 
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3. Kruidige flensjes met garnalen en koriandersaus 

Ingrediënten 10 personen 

 100 gr. ongebleekte bloem 

 zout 

 1 ei 

 1 eidooier 

 3 dl. melk 

 1 el. plantaardige olie 

 ½ tl. kurkuma 

 plantaardige olie voor het bakken 

 

Saus 

 2 dl. volle yoghurt 

 3 el. gehakte koriander 

 1 tn. knoflook, fijngehakt 

 ½ tl. komijn 

 zeezout 

 peper uit de molen 

 

Vulling 

 1 el. plantaardige olie 

 ½ ui, fijngehakt 

 2 el. rode Thaise currypasta 

 225 tomatenblokjes met sap 

 zeezout 

 20 gepelde gamba’s 

 1 el. citroensap 

 2 el. gehakte koriander 

1. Zeef de bloem in een kom en meng er het zout 

door. 

2. Maak er een kuiltje in en doe het ei en eidooier 

erin. 

3. Doe de helft van de melk erbij en roer goed 

door. 

4. Blijf roeren en doe geleidelijk de rest van de 

melk erbij. Het beslag moet glad zijn. 

5. Klop er ten slotte de olie en de kurkuma door. 

Zet weg. 

6. Bak de flensjes in een koekenpan ø 18 cm . 

7. Stapel de flensjes op een warm bord met vetvrij 

papier ertussen. Dek af met folie en houd warm. 

 

Saus 

1. Meng alle ingrediënten door elkaar en laat 

intrekken. 

 

Vulling 

1. Verhit de olie en fruit de ui zachtjes aan. 

2. Doe de currypasta erbij en roerbak nog 1 

minuut. 

3. Roer er de tomatenblokjes met sap door en 

breng op smaak met zout. 

4. Laat nog 1 à 2 minuten sudderen. 

5. Doe gamba’s, citroensap en koriander erbij en 

laat nog enkele minuten sudderen. 

 

Presentatie 

1. Klap de flensjes twee keer dubbel en vorm er 

trechtertjes van. 

2. Doe hier de vulling in. 

3. Leg de flensjes op voorverwarmde borden en 

garneer met een lepel saus. 
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4. Waaier van eendenborst met een melange van bospaddestoelen in een krokant bakje 

en Monbazillacsaus 

Ingrediënten 10 personen 

 5 eendenborst 

 10 vellen filodeeg 

 1 kg. verse bospaddestoelen ( bij 

voorkeur eekhoorntjesbrood en 

morilles) 

 175 gr. boter 

 3½ dl. Monbazillac 

 2 dl. gevogeltefond 

 100 gr. sjalotjes 

 zout en peper 

 

Pommes de terre salardaises 

 500 gr. aardappelen (vastkokend) 

 70 gr. ganzenvet 

 2 tn. knoflook, fijngehakt 

 zeezout 

 peper uit de molen 

Bakje voor de paddestoelen 

1. Verwarm de oven op 190º. 

2. Neem 10 ramequins en leg er een vel filodeeg in. Zorg 

dat het vel over de rand valt. 

3. Zet ze ± 2 minuten in de oven totdat ze net gekleurd 

zijn en de vorm van de ramequin hebben aangenomen. 

4. Haal uit de oven en zet apart. 

 

Paddestoelen 

1. Maak ze voorzichtig schoon. 

2. Bak ze in ± 50 gr. boter en laat ze in en zeef uitlekken. 

Bewaar het vocht. 

3. Snipper de sjalotjes, bak ze in 25 gr. boter glazig, doe 

de paddestoelen erbij eb bak dan nog 1 minuut op 

hoog vuur. 

4. Breng op smaak met zout en peper. 

 

Saus 

1. Kook de Monbazillac in tot de helft. Doe de 

gevogeltefond erbij en kook weer in tot de helft. 

2. Doe het paddestoelenvocht erbij en kook in tot de saus 

stroperig wordt en aan de lepel blijft hangen. 

3. Monteer met ± 100 gr. boter. 

 

Pommes de terre salardaises 

1. Kook de aardappelen in de schil niet te gaar. 

2. Giet af en laat uitdampen in een vergiet. 

3. Snijd ze in plakjes van ± ½ cm. 

4. Leg de plakjes naast elkaar in de koekenpan en bak ze 

in de helft van het ganzenvet op middelhoog vuur aan 

één zijde goudbruin. 

5. Strooi er knoflook, zout en peper over. 

6. Keer de plakjes één voor één om en bak ze in de rest 

van het vet krokant. 

 

Eendenborst 

1. Snijd de eendenborsten aan de velkant in ruitvorm in. 

2. Bestrooi beide zijden met zout en peper. 

3. Gebruik geen boter en bak de eendenborsten eerst op 

de velkant op middelhoog vuur tot knapperig. 

4. Draai ze om en bak ze op laag vuur tot rosé. 

5. Wikkel ze in folie en laat ze rusten. 

 

Presentatie 

1. Vul de filobakjes met de paddestoelen en zet het bakje 

aan de bovenkant van het bord. 

2. Trancheer de eendenborsten en vorm een waaier vóór 

het bakje. 

3. Nappeer met saus en leg er een paar aardappelplakjes 

bij. 
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5. Gepocheerde peer met donker biersabayon, vanilleroomijs en krokant amandelbrunet 

Ingrediënten 10 personen 

 10 rijpe peren (bij voorkeur 

Doyenné du Comice) 

 

Pocheervocht 

 1 l. witte wijn 

 1 kg.suiker 

 1 vanillestokje 

 2 laurierblad 

 1 kaneelstokje 

 1 l. water 

 

Sabayon 

 1 dl. donker bier 

 10 eidooiers 

 200 gr. suiker 

 2 dl. slagroom 

 

Brunet 

 200 gr. amandelpoeder 

 50 gr. bloem 

 2 eiwit 

 sinaasappelzestes 

 

IJs 

 2 vanillestokjes 

 250 gr. suiker 

 6 dl. melk 

 8 eidooiers 

 ½ l. slagroom 

1. Zet alle ingrediënten voor het pocheervocht op 

en laat even trekken. 

2. Schil de peren en pocheer ze erin. 

 

Sabayon 

1. Klop de ingrediënten ( behalve de slagroom) au 

bain-marie op en laat al kloppend goed 

afkoelen. 

2. Spatel de halfgeslagen room erdoor. 

 

Brunet 

1. Meng de ingrediënten voor de/het brunet. 

2. Rol het beslag uit op de bakplaat tussen twee 

lagen vetvrij papier. 

3. Bak op 180º af tot krokant. 

 

IJs 

1. Snijd de vanillestokjes in de lengte open en 

schraap het merg eruit. Vermeng dat met de 

suiker. 

2. Breng de melk met de uitgeschraapte stokjes 

aan de kook, laat van het vuur af 10 minuten 

trekken. Verwijder de stokjes. 

3. Doe de dooiers bij de suiker en klop het 

mengsel dik en romig. 

4. Klop een beetje warme melk door het mengsel 

en giet het voorzichtig bij de rest van de warme 

melk. 

5. Zet de pan op klein vuur en laat het mengsel 

onder voortdurend roeren binden. 

6. Neem de pan van het vuur en roer er de 

slagroom door. Laat afkoelen. 

7. Schep het mengsel in de ijsmachine en draai er 

ijs van. Zet tot gebruik in de vriezer. 

 

Presentatie 

1. Snijd de peer in een waaier en dresseer in een 

diep bord. 

2. Lepel er wat sabayon over en gratineer met de 

brander. 

3. Leg er een bol ijs bij en een schots 

amandelbrunet. 

 


