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1.Sintjakobsnootjes in Sechuanpeper met peer, foie gras en oesters in gelei 

Ingrediënten 10 personen 

 

Peerblokjes 

 1½ peer 

 50 gr. ongezouten boter 

 1 el. suiker 

 1 dl. sherryazijn 

 200 gr. foie gras in 

blokjes 

 boter 

 

Knollen 

 8 meiraapjes 

 ganzenvet 

 

Sintjakobsnootjes 

 20 st. (pot) 

 1 el. Sechuanpeper 

 50 gr. ongezouten boter 

 fleur de sel 

 

Oesters 

 1½ dl. blanke 

runderbouillon 

 1½ blad gelatine 

 10 oesters 

 100 gr. courgette 

 

Peerblokjes 

1. Schil de peer en snijd in blokjes van ½ cm. 

2. Sauteer ze in de boter tot transparant. 

3. Voeg suiker en azijn – voorzichtig en niet alles tegelijk – toe 

en verwarm nog 1 minuut. Zet weg. 

 

Knollen 

1. Snijd de knollen in partjes en tourneer ze. 

2. Blancheer ze in water met zout. 

3. Dep droog en gaar ze 20 minuten in ganzenvet. Zet weg. 

 

Sintjakobsnootjes 

1. Spoel af in koud water, halveer ze en besprenkel vlak voor 

het bakken met citroensap. 

2. Wrijf de peper fijn, smelt de boter. 

3. Besmeer de nootjes met de gesmolten boter en rol ze door 

de fijngewreven peper. 

4. Bak ze in 1 of meer hete anti-aanbakpannen 1 minuut aan 

elke kant. 

5. Bestrooi met fleur de sel. 

 

Oesters 

1. Week de gelatine in koud water. 

2. Verhit de runderbouillon, breng op smaak en los de 

uitgeknepen gelatine erin op. 

3. Giet in een metalen kom en zet in een bak ijswater. 

4. Open de oesters, haal ze uit de schelp en dep ze droog. 

5. Leg ze in een amuselepel en bedek ze met rundergelei, die 

net ‘hangend’ is. 

6. Snijd de courgette in kleine brunoise en sprenkel over de 

oester. 

7. Bewaar in de koeling. 

 

Afwerking en presentatie 

1. Arrangeer op een, bij voorkeur langwerpig, warm bord de 

oester, de knolletjes, de peer, foiegras en de 

sintjakobsnootjes 

 



2.Halfgerookte zalm met paddestoelenessence, peultjes en zeewier 

Ingrediënten 10 personen 

 

Zalm 

 750 gr. zalm (zonder vel) 

 2 el. grof zeezout 

 2 el. bruine suiker 

 2 el. grof gemalen zwarte 

peper 

 eiken- of beukenmot 

 2 el. gemalen allspice 

 4 takjes tijm 

 

Paddestoelenessence 

 450 gr. 

kastanjechampignons 

 sap van 2 citroenen 

 4 dl. milde olijfolie 

 ½ dl. gewone olijfolie 

 msp. foelie 

 

Peulen met zeewier 

 200 gr. peulen (6 p.p. 

voldoende) 

 60 gr. rood zeewier (laitue 

de mer) 

 groen van 1 prei, 

geblancheerd 

Zalm 

1. Bedek de zalm met een mengsel van zout, suiker 

en peper. 

2. Wikkel in plastic folie en laat 1 uur marineren in 

de koeling. 

3. Doe mot, allspice en tijm in de rookoven. 

4. Veeg de marinade van de zalm en leg deze op het 

rooster in de rookoven. 

5. Zet de rookoven op het vuur. 

6. Laat hem goed heet worden en rook met de deksel 

erop 7- 8 minuten. 

7. Haal hem eruit, wikkel in alufolie en zet apart. 

 

Paddestoelenessence 

1. Houd 10 grote champignons apart. 

2. Snipper de andere en besprenkel met citroensap. 

3. Rol ze in een schone doek en pers het vocht eruit. 

Zet weg. 

4. Verwarm de oliën met de foelie  tot 90º en laat de 

uitgeperste champignons van het vuur af 6 – 7 

minuten trekken. 

5. Laat even rusten en zeef. Zet de olie weg. 

6. Houd 2 el. van de champignons apart en blender 

de rest met het paddestoelenvocht. 

 

Peulen met zeewier 

1. Blancheer de peulen knapperig in water met (veel) 

zout. Spoel koud. 

2. Giet af en snijd in kleinere stukken. 

3. Spoel het zeewier goed uit en snijd het in gelijke 

stukken. 

4. Blancheer en splits de prei.  

5. Maak pakketjes van peulen en zeewier. Bind 

samen met een strookjes prei. 

 

Afwerking en presentatie 

1. Snijd de achtergehouden champignons in dunne 

plakjes en schik die op de borden. 

2. Trancheer de zalm, leg een tranche op ieder bord 

en giet er wat paddestoelenessence over. 

3. Leg er een pakketje peulen met zeewier bij en 

besprenkel met de achtergehouden olie. 

 



3.Parelhoen met kaneel, gebraiseerd in grapefruit-komkommermelk en thee, couscous met 

hazelnootolie 

Ingrediënten 10 

personen 

 

Parelhoen 

 1 parelhoen/4 

personen (±1,3 

kg.) 

 25 gr. 

kippenlever 

 1 ei 

 1 takje 

rozemarijn 

 ganzenvet 

 

Bouillon 

 karkas en 

botten van het 

parelhoen 

 1 soepkip 

 1 el. 

arachideolie 

 4 dl. water 

 1 takje tijm 

 ½ laurierblad 

 

Borsten 

 2 msp. kaneel 

 schil van 1 

grapefruit 

 120 gr. 

komkommer 

 1 el. Darjeeling 

thee 

 

Couscous 

 300 gr. 

couscous 

 3 dl. bouillon 

 2 rode paprika’s 

 3 el. blonde 

rozijnen 

 2 el. 

ongezouten 

boter 

 1 el 

hazelnootolie 

Parelhoen 

1. Haal de borsten en poten van het parelhoen af, houd het vel zoveel mogelijk 

intact. 

2. Snijd de poten in tweeën. Gaar het onderstuk op 90º in ganzenvet. 

3. Haal het vlees van het 1e lid van de vleugel. 

4. Draai daarvan met de kippenlevers, het ei en de gehakte rozemarijn een 

farce. 

5. Haal het bot uit het bovenbeen, bestrijk met farce en rol op tot worst in 

beboterd alufolie. 

6. Gaar de worst 20 minuten in een oven van 175º. 

 

Bouillon 

1. Hak het karkas en de botten fijn en zet aan in de olie. 

2. Giet het vet uit de pan, voeg het water toe, de kruiden en de soepkip. Laat 

35 minuten trekken. 

3. Laat afkoelen, zeef en bewaar in de koeling. 

4. Gebruik 3 dl. voor de bouillon. 

 

Borsten 

1. Snijd de borsten open, bestrooi met kaneel en maak ze weer dicht. 

2. Verhit 1 el. boter, bestrooi de borsten met zout en bruineer aan 

weerskanten. 

3. Haal ze uit de pan, wikkel ze in folie en zet weg. 

4. Giet het vet uit de pan, voeg de melk en breng aan de kook. 

5. Schil de komkommer, verwijder de zaadjes en snijd in blokjes. 

6. Doe de blokjes en de grapefruitschil bij de melk en laat 10 minuten trekken. 

7. Zeef en giet de melk terug in de pan en doe de thee erbij (in een zakje 

o.i.d.). 

8. Haal van het vuur en laat 5 minuten trekken. 

9. Verwijder de thee en kook de melk op laag vuur tot ¼ in. 

10. Breng op smaak met zout en zet weg. 

Couscous 

1. Verwijder de schil van de paprika en snijd kleine brunoise. 

2. Week de rozijnen in warm water. 

3. Breng de bouillon aan de kook en breng op smaak met zout. 

4. Smelt de boter in een pan, voeg de paprika, rozijnen en de couscous toe. 

5. Meng goed en giet de bouillon erbij. 

6. Leg het deksel op de pan en laat uitzetten. 

7. Maak los met een vork en giet de hazelnootolie er druppelsgewijs bij.  

8. Roer goed door elkaar en houd warm 

 

Afwerking en presentatie 

1. Kook de rest van de bouillon in tot saus. 

2. Verwarm de grapefruitmelk, leg de borsten erin en gaar ze op laag vuur 

tegen de kook aan. Haal ze eruit en houd warm. 

3. Schuim de grapefruitmelk op met de staafmixer (gladde schijf) en 

controleer op smaak. 

4. Snijd de worst in plakjes en haal het vlees van de poten. 

5. Trancheer de borsten. 

6. Verdeel de couscous over de borden, leg er tranches parelhoen op. Leg er 

plakjes worst en plukjes vlees van de poten naast. 

7. Nappeer met saus en grapefruit-komkommermelk. 

 



4.Croustillant au chocolat (knapperig filodeegbakje met chocolade) met abrikozen en 

macadamianoten 

Ingrediënten 10 personen 

 

Filodeegbakje 

 1 rol filodeeg 

 boter 

 bloem 

 

Abrikozen 

 300 gr. gedroogde 

abrikozen (Australia) 

 boter 

 50 gr. suiker 

 sap van 3 sinaasappelen 

 cointreau/grand marnier 

 

Ganache 

 150 gr. bittere 

chocolade 

 100 gr. slagroom 

 25 gr. suiker 

 100 gr. boter 

 1 stokje kaneel 

 200 gr. 

macadamianoten 

 sap van 2 sinaasappelen 

Filodeegbakje 

1. Klaar de boter 

2. Snijd filodeeg in 40 vierkantjes van 11 x 11 cm. 

3. Klaar de boter en besmeer alle vierkantjes aan één kant 

met boter. 

4. Maak een veelpuntige ster: leg een vierkantje op het 

werkblad, beboterde kant naar boven. Leg hierop met 1/8-

draai een tweede vierkantje, beboterde kant naar boven. Ga 

zo door met het derde en het vierde, telkens 1/8 

verschuivend. 

5. Leg de sterren op een omgedraaid koffiekopje o.i.d. en bak 

ze 5 minuten in een oven van 180º tot ze hard worden. Je 

krijgt een bakje. 

6. Bak vervolgens 10 rondjes filodeeg ter grootte van de 

bodem van het bakje. 

7. Laat afkoelen en leg het rondje daarna op de bodem van 

het bakje. 

 

Abrikozen 

1. Halveer de abrikozen en verwarm ze in het sinaasappelsap 

met de boter en de suiker en de cointreau/grand marnier 

 

Ganache 

1. Verwarm de slagroom met het kaneelstokje en de suiker. 

Laat trekken. 

2. Los de chocola erin op en van het vuur af de boter. 

3. Hak de macadamianoten grof en doe ze bij de ganache. 

Houd warm. 

 

Afwerking en presentatie 

1. Verdeel de ganache over de filobakjes en zet ze 8 minuten 

in een oven van 180º. 

2. Dresseer het bakje met abrikozen en sinaasappelsap. 

 

 

 


