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CUISINE CULINAIRE ZAANSTAD 

 

 

Menu september 2007 

 

Spinaziesalade met salsa verde en gepocheerde en daarna gerookte kipfilet 

 

* 

 

Gebakken rogvleugel met Provençaalse couscous en vinaigrettesaus 

 

* 

 

Duif met balluchon van prei, eendenlever en spitskool, duivensaus ‘ naturel’  

 

* 

 

Gekarameliseerde chocola met kokosmousse, gemengd fruit, warme chocoladesaus en 

specerijensabayon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wijnkeuze: 
 
 
voor    Inzolia 2006 
          IGT 
          Cantine Barbera                € 10,95 
  
tussen    Mmmmm 
              Macabeo de Castaño 
              Yecla                            € 12,95 
  
hoofd    Macon Rouge 2003 
            Louis Jadot                    € 10,95 
  
dessert    Niepoort Senior 
                Tawny                        € 15,95 
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1. Spinaziesalade met salsa verde en gepocheerde en daarna gerookte kipfilet 

 

Ingrediënten 10 personen 

 1 bol knoflook 

 2 l. krachtige kippenbouillon 

 4 (verse) laurierblaadjes 

 takje tijm 

 4 enkele scharrelmaiskipfilets met 

vel 

 

Salsa verde 

 2 handvol verse basilicumblaadjes 

 1 handvol verse dragonblaadjes 

 1 handvol platte peterselie 

 5 el. zoetzure augurkjes 

 2 el. zoute kappertjes 

 1 blikje zoute ansjovisfilets 

 melk 

 1 el. gladde mosterd 

 ½ teen knoflook 

 2 dl. lichte, fruitige olijfolie extra 

vierge 

 zout en peper 

 

 200 gr. jonge spinazieblaadjes 

 citroensap 

 50 gr. pijnboompitten 

Kipfilets 

1. Wrijf de buitenste schillen van de bol knoflook 

en snijd de bol in vieren. 

2. Breng de bouillon op 75º met zout, knoflook, 

tijm en laurier. 

3. Leg de kipfilets met vel erin en pocheer ze op 

75º 12 minuten. N.B. niet boven de 75º, 

gebruik een thermometer. 

4. Haal de pan van het vuur en laat de filets nog 5 

minuten in de bouillon nagaren. N.B. niet tè 

gaar, anders worden ze te droog. N.B.2 de 

bouillon gaat naar het hoofdgerecht. 

5. Rook de filets ‘ koud’, d.w.z. op zeer laag 

vuur. 

6. Laat afkoelen en snijd in dunne plakken. 

 

Salsa verde 

1. Was de spinazie en zet in ijswater met enkele 

druppels citroensap. 

2. Hak de kruiden fijn. 

3. Leg de ansjovisfilets 30 minuten in melk, dep 

ze droog en snijd in fijne brunoise. 

4. Snijd de augurken in fijne brunoise. 

5. Spoel de kappertjes goed af. 

6. Roer de mosterd door de olijfolie, voeg daarna 

de augurk, de kappertjes en de gesnipperde 

knoflookteen toe. Roer goed door elkaar. 

7. Breng op smaak met zout en peper. 

8. Droog de spinazie in de slacentrifuge. 

9. Rooster de pijnboompitten. 

 

Presentatie 

1. Leg op het midden van het bord en bergje 

spinazie en hier decoratief tegenaan enkele 

plakjes kipfilet. 

2. Bestrooi met pijnboompitten. 
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2. Gebakken rogvleugel met Provençaalse couscous en vinaigrettesaus 

 

Ingrediënten 10 

personen 

 600 gr. 

rogvleugelfilet, 

ontdaan van de 

stugge huid 

 olijfolie om te 

bakken 

 geklaarde boter 

 citroensap 

 zout en peper 

 

Tomatensaus 

 2 sjalotten 

 1 tn. knoflook 

 2 tomaten 

 1 dl. 

gevogeltebouillon 

 suiker 

 tijm 

 rozemarijn 

 basilicumstengels 

 

Couscous 

 300 gr. volkoren 

couscous 

 1 aubergine 

 10 tomaten 

 1 bosje lente-ui 

 1 rode paprika 

 1 courgette 

 6 sjalotten 

 2 dl. olijfolie 

 4 tn. knoflook 

 1 bosje basilicum 

 75 gr. tapenade van 

zwarte olijven 

 

Vinaigrette 

 2 dl. visfond 

 2 el. aceto 

balsamico 

 1 el. sojasaus 

 1 el. honing 

 3 el. hazelnootolie 

 3 el. druivenpitolie 

 2 el. brunoise van 

tomaat 

 1 el. fijngesneden 

bieslook en sjalot 

Tomatensaus 

1. Snipper de sjalotten en de knoflook en zet even aan in de olijfolie. 

2. Snijd de tomaten in stukken en bak even mee. 

3. Blus af met de gevogeltebouillon en breng op smaak met peper, zout, een 

beetje suiker, tijm, rozemarijn en de basilicumstengels. 

4. Laat 40 minuten trekken. 

5. Zeef de saus en klop op met olijfolie tot hij mooi bindt 

 

Aubergine 

1. Haal met een dunschiller de schil van de aubergine en snijd hem in fijne 

julienne. 

2. Frituur de reepjes krokant en zout ze. 

 

Couscous 

1. Ontvel en ontpit de tomaten en konfijt ze 45 minuten op 90º met een beetje 

olijfolie, suiker en tijm en/of rozemarijn. 

2. Maak de lente-uitjes schoon en snijd ze in stukjes. 

3. Haal de schil van de courgette en snijd hem in fijne julienne. 

4. Ontvlies de paprika (35 minuten op 180º in alufolie) en snijd hem in fijne 

brunoise 

5. Doe in een grote pan ¼ l. water, 1 el. olijfolie, 1 koffielepel zout en breng 

dit aan de kook. 

6. Neem de pan van het vuur en voeg al roerend de couscous toe. Laat 2 

minuten zwellen. 

7. Doe er een klontje boter bij en verwarm al roerend 3 minuten op zacht vuur. 

8. Snipper de sjalotten, plet de knoflook en zet aan in olijfolie. Doe de 

courgettejulienne, de stukjes lente-ui en de resterende aubergine (in 

julienne) erbij en laat even meebakken. 

9. Voeg à la minute de couscous, de paprikabrunoise en de tomatensaus  toe en 

roer door. 

10. Breng op smaak met peper, zout, gesnipperd basilicum en de tapenade. 

 

Vinaigrette 

1. Verwarm de visfond licht met de aceto balsamico, sojasaus en honing. 

2. Voeg al roerend de hazelnoot- en de druivenpitolie toe. 

3. Roer er als laatste de brunoise van tomaat en de fijngesneden bieslook en 

sjalot door. 

 

Rog 

1. Bestrooi de filets met zout en peper en laat even intrekken. 

2. Breng een grote anti-aanbakpan op temperatuur, giet er dan niet teveel 

olijfolie en geklaarde boter in (1:1). De filets moeten worden gebakken, niet 

gesudderd. 

3. Leg er een paar (niet teveel) filets met voldoende tussenruimte in en draai 

het vuur laag. 

4. Laat de filets aan elke zijde 2 à 4 minuten (afhankelijk van de dikte) zachtjes 

garen tot het moment dat het visvlees matwit van kleur is. 

5. Draai het vuur dan uit, blus af met wat citroensap en laat de filets in de pan 

nog iets doorwarmen. 

 

Presentatie 

1. Leg een hoopje couscous op het bord en schik er een rogvleugelfilet op. 

2. Besprenkel met de lauwwarme vinaigrette en garneer met de gefrituurde 

aubergine. 
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3. Duif met balluchon van prei, eendenlever en spitskool, duivensaus ‘ naturel’ 

Ingrediënten 10 personen 

 5 duiven 

 geklaarde boter 

 

Balluchon 

 4 prei 

 8 dunne plakjes eendenlever 

 1 spitskool 

 1 el. truffelpasta 

 peper en zout 

 

Saus 

 4 dl. gevogeltefond 

 tijm 

 karkassen van de duiven 

 koude boter 

 

Garnituur 

 20 groene asperges 

 5 kleine artisjokkenharten, gekookt 

 ruccola 

 vinaigrette 

 een paar jonge topjes tijm 

Balluchon 

1. Maak de prei schoon: snijd ze in de lengte 

doormidden en blancheer de binnenste 

bladeren 1 minuut. Laat uitlekken en dep 

droog. 

2. Snijd de spitskool in chiffonnade en bak deze 

in boter beetgaar. 

3. Kruid met peper, zout en truffelpasta en voeg 

4 el. gevogeltefond toe. 

4. Laat afkoelen en uitlekken op een zeef. 

5. Leg de preibladeren naast elkaar en snijd ze op 

maat. 

6. Leg er de dunne plakjes eendenlever op en 

kruid met peper en zout. 

7. Leg de spitskool op de lever en rol de 

preibladeren op met behulp van plastic folie. 

8. Breng de balluchon vlak voor het uitserveren 

op temperatuur inde warmhoudkast. 

 

Duiven 

1. Bestrooi de duiven met peper en zout en kleur 

ze aan alle kanten goudbruin in de geklaarde 

boter 

2. Gaar ze 6 minuten in een oven van 150º. 

3. Haal ze uit de oven, snijd de borsten en poten 

van het karkas. 

4. Houd warm in alufolie. 

5. De karkassen gaan naar de fond. 

 

Saus 

1. Hak de karkassen in stukken, doe ze bij de 

gevogeltefond en kook in tot de gewenste 

hoeveelheid. Laat wat tijm meetrekken. 

2. Zeef en monteer met koude boter. 

 

Garnituur 

1. Snijd de houterige uiteinden van de asperges 

en gaar ze in water met zout. 

2. Verwarm de artisjokken in hun vocht, doe er 

de overgebleven linten prei bij. 

3. Zeef en snijd de artisjokken doormidden 

4. Maak de ruccola aan met de vinaigrette 

 

Presentatie 

1. Trancheer de duivenborsten en de balluchon. 

2. Schik ze op de borden en maak er een mooie 

compositie van mbv het pootje, de asperges, 

de artisjok en de ruccola. 

3. Nappeer met saus en garneer af met tijmtopjes. 
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Let op: dit is de versie (veranderingen t.o.v. het oorspronkelijke menu), herzien na het voorkoken 

en na de eerste kookavond: 

 

4. Gekarameliseerde chocola met kokosmousse, gemengd fruit, warme chocoladesaus en 

specerijensabayon 

Ingrediënten 10 personen 

      glucose 

      200 gr. 

(vorm)couverture 

 

Fruit 

      300 gr. gemengd fruit 

(ananas, peer, mango) 

in brunoise 

      4 el. sap van 

passievrucht 

 

Mousse 

      200 gr. kokosmelk 

      2 blaadjes gelatine 

      3 dl. opgeklopte 

slagroom 

      120 gr. suiker 

      1 vanillestokje 

      sap van ½ limoen 

 

Chocoladesaus 

      100 gr. pure chocola 

      ½ dl. room 

      20 gr. boter 

      water 

 

Specerijensabayon 

      2 eidooiers 

      40 gr. suiker 

      ½ el. speculaaskruiden 

      1 dl. opgeklopte room 

      1 dl. dessertwijn 

      frambozen 

 

Chocoladecilinders/bakjes 

1.       Smelt de couverture au bain marie.De smeltpan mag NIET in 

het water. Als het water kookt gas uit. Smelten op 50° C. 

Thermometer gebruiken. 

2.       Massa proeven en evt. met wat glucose  op smaak brengen. 

3.       Giet de massa uit op een koud siliconenmatje en strijk zeer dun 

uit voor een gelijkmatige afkoeling tot 21°C. 

4.       Breng weer op temperatuur toto 45° C en laat opnieuw afkoelen 

tot 31° C . 

5.       Strijk opnieuw uit op het siliconenmatje en snijdt in banen van 

5cm breed. 

6.       Verdeel de banen in stukken van 15cm en rol die op tot een 

strakke cilinder. 

7.       I.p.v. 5 en 6  Neem een aantal papieren cakevormpjes in elkaar 

en bestrijk de binnenrand met de chocolade en laat afkoelen. 

8.       Wat extra vormpjes maken i.v.m. mogelijke breuk.. 

 

Fruit 

1.       Vermeng het in brunoise gesneden fruit met het 

passievruchtensap. 

 

Kokosmousse 

1.       Verwarm de kokosmelk met het uitgeschraapte vanillestokje en 

de suiker. 

2.       Voeg de geweekte en uitgeknepen gelatine toe, roer goed door 

en laat koud worden. 

3.       Spatel er de opgeklopte room door enverfris de mousse met het 

limoensap. 

 

Chocoladesaus 

1.       Hak de chocola in stukjes of gebruik het restant van de bakjes. 

2.       Breng room, boter en water aan de kook en giet over de 

chocola. 

3.       Roer tot saus. 

 

Specerijensabayon 

1.       Klop de eidooiers met de suiker en de wijn op matig vuur op. 

2.       Laat binden en klop koud. 

3.       Voeg de speculaaskruiden toe en roer de room erdoor. 

 

Presentatie 

Opmaken in de koeling! 

1.       Spuit in de chocolade cilinders/bakjes een bodempje mousse, 

vul met gemengd fruit en spuit dicht met mousse 

2.       Schik de cilinders op de borden en maak met de chocoladesaus 

en de sabayon mooie patronen rond de cilinders. 

3.       Garneer met een paar frambozen. 
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Dit is de oorspronkelijke versie: 

4. Gekarameliseerde chocola met kokosmousse, gemengd fruit, warme chocoladesaus en 

specerijensabayon 

 

Ingrediënten 10 personen 

 300 gr. suiker 

 300 gr. glucose 

 200 gr. vruchtenchocola 

 

Fruit 

 300 gr. gemengd fruit (ananas, peer, 

mango) in brunoise 

 4 el. sap van passievrucht 

 

Mousse 

 200 gr. kokosmelk 

 2 blaadjes gelatine 

 3 dl. opgeklopte slagroom 

 120 gr. suiker 

 1 vanillestokje 

 sap van ½ limoen 

 

Chocoladesaus 

 100 gr. pure chocola 

 ½ dl. room 

 20 gr. boter 

 water 

 

Specerijensabayon 

 2 eidooiers 

 40 gr. suiker 

 ½ el. speculaaskruiden 

 1 dl. opgeklopte room 

 1 dl. dessertwijn 

 frambozen 

 

Chocoladecilinders 

1. Breng de suiker met de glucose aan de kook. 

2. Voeg bij 108º (thermometer gebruiken) de 

chocola toe en laat verder koken tot 140º. 

3. Giet de massa uit op een siliconenmatje en rol 

zeer dun uit. 

4. Breng weer op temperatuur en snijd in banen 

van 5 cm breed. 

5. Verdeel de banen in stukken van 15 cm en rol 

die op tot een mooie strakke cilinder. 

 

Fruit 

1. Vermeng het in brunoise gesneden fruit met 

het passievruchtensap. 

 

Kokosmousse 

1. Verwarm de kokosmelk met het uitgeschraapte 

vanillestokje en de suiker. 

2. Voeg de geweekte en uitgeknepen gelatine toe, 

roer goed door en laat koud worden. 

3. Spatel er de opgeklopte room door enverfris de 

mousse met het limoensap. 

 

Chocoladesaus 

1. Hak de chocola in stukjes. 

2. Breng room, boter en water aan de kook en 

giet over de chocola. 

3. Roer tot saus. 

 

Specerijensabayon 

1. Klop de eidooiers met de suiker en de wijn op 

matig vuur op. 

2. Laat binden en klop koud. 

3. Voeg de speculaaskruiden toe en roer de room 

erdoor. 

 

Presentatie 

1. Spuit in de chocolade cilinders een bodempje 

mousse, vul met gemengd fruit en spuit dicht 

met mousse 

2. Schik de cilinders op de borden en maak met 

de chocoladesaus en de sabayon mooie 

patronen rond de cilinders. 

3. Garneer met een paar frambozen. 

 

 


