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Amuse: limoenwaterijs 
 
* 
 

Terrine van scharrelkip, eendenlever en shii-takes met topinamboerpuree en 
truffeldressing 

 
* 
 

Erwtensoep met tortellini van ham en muntolie 
 
* 
 

Spoom : cocktail van Granny Smith en calvados 
 
* 
 

Hertenrack met peer, knolselderijpuree, chocoladeolie en rode wijnsaus 
 
* 
 

Bananensorbet met vanilleschuim, toffeesaus en filocrunch 
 
 

Amuse: limoenwaterijs 

Ingrediënten 15 personen 

 1 dl. limoensap 

 1 dl. siroop 1 op 1 

 1 dl. water 

 1 bl. gelatine 

 rasp van 2 limoenen 

 15 el. Tequila 

 Maldon zoutvlokken 
 
 
 
Sorbetsiroop 

 9 dl. water 

 1 dl. droge witte wijn 

 500 gr. suiker 

 2 sinaasappels 

1. Verhit het water en los de geweekte gelatine erin op. 
2. Laat afkoelen en roer het limoensap, de siroop en de 

rasp erdoor. 
3. Laat in de vriezer opstijven in een ondiepe bak. 
4. Ruw het limoenijs met een vork. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Serveer het ijs in een cocktailcoupe. 
2. Giet er een eetlepel Tequila over. 
3. Strooi er een paar vlokken Maldon zout op. 
 
N.B. De eerste kookavond maakt de sorbetsiroop. Als die op is, 
hier de bereiding: 
1. Schil de sinaasappels en citroenen en snijd ze in 

grove stukken. 
2. Doe alle ingrediënten in een pan, breng aan de kook 



 2 citroenen en laat 10 minuten pruttelen. 
3. Zeef de siroop. 
4. Codeer het restant en zet weg in de koeling. 

 
Terrine van scharrelkip, eendenlever en shii-takes met topinamboerpuree en 
truffeldressing 

Ingrediënten 15 personen 
 
Terrine 

 500 gr. eendenlever 

 500 gr. kipfilet 

 20 shii-takes 

 3 tn. knoflook 

 2 tk. tijm 

 2 dl. rode wijn 

 3 dl. kalfsfond 

 4 artisjokharten 

 1 handje grote 
rozijnen 

 1 groene kool 

 2 dl. ganzenvet 

 zout en peper 

 15 plakken ontbijtspek 
 
Topinamboerpuree 

 1 kg. topinamboer 

 2½ dl. melk 

 2½ dl. water 

 50 gr. boter 

 zout en peper 
 
Truffeldressing 

 1 ei 

 1 tl. mosterd 

 1 el. balsamico 

 1 el, sherryazijn 

 1 dl. olijfolie 

 2 dl. maïskiemolie 

 2-3 el. truffelolie 

 zout 
 

 kervel 

 Maldon zout 

Terrine 
1. Bak de kipfilet aan in olie en laat 10-15 minuten 

garen in een oven van 180º. 
2. Laat afkoelen en snijd in reepjes. 
3. Verwijder de nerven van de koolbladeren en 

blancheer ze 2 minuten in water met zout. Laat 
afschrikken in ijswater. 

4. Snijd de steeltjes van de shii-takes. 
5. Bak de hoedjes in olie met tijm en de gehakte 

knoflook 2 minuten aan. 
6. Blus met de wijn en de fond en laat weer aan de 

kook komen. 
7. Haal van het vuur en laat afkoelen in de saus. 
8. Controleer de eendenlever op adertjes en harde 

stukjes. Snijd de lever in blokjes. 
9. Zeef de shii-takes uit de saus. 
10. Verwarm de saus met de rozijnen en de 

artisjokharten. 
11. Verwarm het ganzenvet tot vloeibaar. 
12. Doe alle ingrediënten in een warme gastronormbak, 

breng hoog op smaak met zout en peper en giet het 
ganzenvet erover. N.B. Zorg dat alles met vet bedekt is 
(dit is het ‘plaksel’ van de terrine). 

13. Bedek de bodem van de terrine(s) met koolblad. 
N.B. Neem geen grote terrinevormen vanwege de tijd ivm 
de binding. 

14. Bouw de terrine(s) naar believen op met de 
ingrediënten en dek af met koolblad. 

15. Druk goed aan en zet de terrine(s) eerst even in de 
vriezer en daarna in de koeling. 

16. Druk tussendoor nog eens aan. 
17. Bak de plakken ontbijtspek tussen siliconenmatjes 

plat en knapperig. 
 
Topinamboerpuree 
1. Schil de aardperen en snijd ze in stukjes. 
2. Kook ze 10-15 minuten in water en melk, niet lang 

anders vallen ze uit elkaar. 
3. Giet af, laat uitdampen en pureer ze met de knijper. 
4. Breng op smaak met boter en zout en peper. 
5. Laat op kamertemperatuur komen. 



 
Truffeldressing 
1. Maak een dunne mayonaise en breng op smaak met 

truffelolie en zout. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Haal de terrine(s) uit de koeling en stort ze. 
2. Snijd in plakken. 
3. Leg een plak op het bord, hierop het knapperige 

spek. 
4. Ernaast een quenelle topinamboerpuree. 
5. Decoreer met truffeldressing en een paar vlokken 

Maldon zout. 
6. Leg een takje kervel op de puree. 

 
Erwtensoep met tortellini van ham en muntolie 

Ingrediënten 15 personen 
 
Pastadeeg 

 200 gr. bloem (00) 

 2 eieren 

 1 el. olijfolie 

 zout 
 
Mousse van kipfilet 

 125 gr. kipfilet 

 1 dl. slagroom 

 zout en peper 
 
Tortellini 

 150 gr. beenham (plak) 

 ¼ bos bieslook 

 200 gr. mousse van 
kipfilet 

 pastadeeg 

 zout en peper 
 
Erwtensoep 

 1 kg. diepvries erwten 

 2 sjalotjes 

 5 dl. melk 

 1 dl. slagroom 

 100 gr. boter 

 olie om te bakken 
 
Muntolie 

Pastadeeg 
1. Doe de ingrediënten in de Magimix en draai tot er 

een deegbal ontstaat. Doe er eventueel nog wat 
water en/of bloem bij. 

2. Hal de deegbal eruit en kneed met de hand goed 
door. 

3. Laat 30 minuten rusten. 
 
Mousse van kipfilet 
1. Snijd de kipfilet in blokjes en maal fijn met de 

pulsknop in de Magimix. 
2. Giet de room erbij tot je een redelijk zachte mousse 

hebt. N.B. Niet te lang draaien, anders schift het. 
Zorg dat kipfilet en room vóór gebruik koud zijn. 

3. Breng op smaak met zout en peper. 
 
Tortellini 
1. Snijd de ham in piepkleine blokjes en hak de 

bieslook fijn. 
2. Roer door de mousse en breng op smaak met zout 

en peper 
3. Haal het deeg door de pastamachine op stand 7. 
4. Maak 15 tortellini’s: leg een eetlepel mousse op het 

deeg, klap het deeg dubbel en vorm een halve maan 
mbv een steker. 

5. Snijd het overtollige deeg weg en druk het deeg aan. 
Erwtensoep 
1. Verhit wat olie in een grote pan en zweet de gehakte 

sjalotten 3 minuten aan. 
2. Doe de erwten en de melk erbij en laat 10 minuten 

zachtjes garen. 



 1 bos munt 

 1½ dl. maïskiemolie 

 1 msp. zout 
 
Garnering 

 muntolie 

 kervel 

3. Breng over in de Magimix en draai er een gladde 
soep van. Zeef. 

 
Muntolie 
1. Blancheer de muntblaadjes 10 seconden in kokend 

water. 
2. Schrik af in ijswater. 
3. Laat uitlekken en draai er met de maïskiemolie en 

het zout in de Magimix een egaal groene olie van. 
4. Haal de olie evt. door een passeerdoek om hem 

helemaal helder te krijgen. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Breng een grote pan met ruim water met zout aan de 

kook. 
2. Laat de tortellini hierin ± 5 minuten garen. 
3. Breng de soep met de boter aan de kook. 
4. Klop tot de boter geheel is opgenomen. 
5. Klop de slagroom tot yoghurtdikte en doe op het 

laatst bij de soep. 
6. Proef. Nog zout en peper? 
7. Vul een voorverwarmd kombord met soep en leg er 

een tortellini in. 
8. Garneer met een paar druppels muntolie en een 

takje kervel. 

 
 
Spoom : cocktail van Granny Smith en calvados 

Ingrediënten 15 personen 
 
Appelsap 

 2 kg. Granny Smith 

 1 msp. vitamine C 
poeder 
(=ascorbinezuur) 

 
Cocktail 

 7½ dl. appelsap 

 2 dl. calvados 
 
Appelschuim 

  5 dl. appelsap 

 2 bl. gelatine 

 Isi-fles 

 2 patronen stikstof 

Appelsap 
1. Maak appelsap met de sapcentrifuge en doe er al na 

1 appel een flinke mespunt ascorbinezuur bij en roer 
goed door. 

 
Cocktail 
1. Meng appelsap en calvados en zet in de koeling. 

N.B. Het mengsel moet 4º zijn. Zet evt. eerst in de 
vriezer. 

 
Appelschuim 
1. Week de gelatine in ruim water. 
2. Verhit een deel van het sap en los hierin de 

uitgeknepen gelatine op. Doe bij de rest van het sap. 
3. Zeef het sap in een Isi-fles. 
4. Doe er de 2 patronen in en schud goed. 
5. Zet de fles in de koeling en schud om de 30 minuten 

goed. 
 



Afwerking en presentatie 
1. Schenk een langwerpig glas ¾ vol met de cocktail. 
2. Vul af met appelschuim. 
 

 
Hertenrack met peer, knolselderijpuree, chocoladeolie en rode wijnsaus 

Ingrediënten 15 personen 
 
Hertenrack 

 1 hertenrack 30 ribben 
(klein) 

 
Wijnsaus 

 50 ml. maïskiemolie 

 afsnijdsels van het 
rack 

 1 winterwortel 

 1 ui 

 2 tn. knoflook 

 1 laurierblad 

 1 tk. tijm 

 1 fles rode wijn 

 2 ltr. kippenbouillon 
 
Peer 

 4 peren (Doyenné du 
Comice) 

 1 ltr. suikerstroop 
(maken van 560 gr 
fijne suiker en 6,5 dl. 
water) 

 3 laurierblad 

 2 steranijs 
 
Knolselderijpuree 

 1 knolselderij 

 125 ml. melk 

 125 ml. water 

 75 gr. boter 

 zout en peper 
 
Chocoladeolie 

 100 gr. bittere 
chocolade 

 4 tl. cacaopoeder 

 4 el. peperige olijfolie 

Hertenrack 
1. Schraap de botjes schoon. 
2. Ontvlies het vlees, snijd het overtollig vlees weg, 

zodat een mooie streng botjes met vlees ontstaat. 
3. Bind het vlees op tussen de ribben, kruid met zout 

en peper. 
4. Schroei dicht in hete olie en gaar in een oven van 75º 

tot een kerntemperatuur van 55º. 
5. Laat 15 minuten rusten, alvorens aan te snijden. 
 
Wijnsaus 
1. Fruit afsnijdsels, wortel en ui aan tot bruin. 
2. Doe de knoflook erbij en laat nog even meebakken. 
3. Dan de laurier, tijm en bouillon en laat op matig 

vuur inkoken tot sausdikte. 
4. Zeef en breng op smaak met zout en peper. 
 
Peer 
1. Halveer de peren, schil ze en haal het klokhuis eruit. 
2. Leg ze in een pan met de suikerstroop, 

laurierblaadjes en steranijs. 
3. Gaar ze in ± 10 minuten. 
4. Laat afkoelen in de stroop. N.B. Bewaar de 

suikerstroop na gebruik in de koeling voor de volgende 
avond. Plak er een etiket op. 

 
Knolselderijpuree 
1. Maak de knolselderij schoon en snijd hem in blokjes. 
2. Kook ze gaar in melk en water. 
3. Laat uitdampen en pureer. 
4. Roer de boter erdoor en breng op smaak met zout en 

peper 
 
Chocoladeolie 
1. Doe alle ingrediënten in een schaal en roer au bain-

marie tot een saus. N.B. wees spaarzaam met de olie. 
 
 
Groenten 
1. Maak de sjalotten schoon en laat ze heel. 
2. Bak ze goudbruin in de olie. 



 evt. 1 msp. 
cayennepeper 

 ± 80 ml. maïskiemolie 
 
Groenten 

 15 banaansjalotten 

 4 tn. knoflook 

 2 tk. tijm 

 5 dl. kippenbouillon 

 50 gr. boter 

 50 ml. maïskiemolie 
 

 1 kg. spruitjes 
 

3. Doe de knoflooktenen en de boter erbij en laat 5 
minuten meebakken. 

4. Vervolgens de bouillon en laat de sjalotten in 15-20 
minuten zacht worden. Zorg voor voldoende vocht. 

 
5. Maak de spruitjes schoon en kook of stoom ze iets 

meer dan beetgaar vlak vóór het uitserveren. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Snijd het rack in ribben met 2 aan een stukje (als de 

ribben klein zijn). 
2. Snijd dit aan de vleeskant open, maar laat het aan de 

andere kant vastzitten. 
3. Snijd de peren in achten. 
4. Dresseer 2 ribben en 2 stukjes peer. 
5. Leg er een paar spruiten naast. 
6. Daarlangs een streep knolselderij. 
7. Een sjalot ernaast. 
8. Maak decoratieve strepen chocoladeolie en wijnsaus 

over het bord. 

 
Bananensorbet met vanilleschuim, toffeesaus en filocrunch 

Ingrediënten 15 personen 
 
Bananensorbet 

 500 gr. rijpe bananen 

 2 dl. sorbetsiroop 

 60 gr. glucose 

 2 dl. water 

 1 el. citroensap 
 
Limoenrasp 

 rasp van 9 limoenen 

 kristalsuiker (1 op 1 
met limoenrasp) 

 
Vanilleschuim 

 5 dl. slagroom 

 2 vanillestokjes 

 5 eidooiers 

 70 gr. suiker 

 Isi-fles 

 2 stikstofpatronen 
Karamel 

 100 gr. suiker 

 1/3 water 

Bananensorbet 
1. Verhit water, sorbetsiroop en glucose tot alle glucose 

is opgelost. 
2. Pureer de bananen en doe ze met het citroensap 

erbij. 
3. Draai er in de ijsmachine sorbetijs van. 
4. Laat verder opstijven in de vriezer.  
 
Limoenrasp 
1. Meng rasp en suiker en verdeel over een 

siliconenmat. 
2. Laat in een oven van 90º drogen. 
 
Vanilleschuim 
1. Schraap het zaad uit de stokjes. 
2. Doe het met stokjes en al bij de room en breng aan 

de kook. 
3. Haal van het vuur en laat 10 minuten trekken. 
4. Klop dooiers en suiker tot een witte crème 
5. Doe de vanilleroom erbij en verhit tot 85º. 
6. Zeef in een Isi-fles en doe er 2 patronen in. 
7. Zet in de koeling en schud regelmatig. 
Karamel 
1. Maak de karamel en strooi er de limoenrasp in. N.B. 

Bewaar wat voor garnering. 



 gedroogde limoenrasp 
 
Filocrunch 

 2 vellen filodeeg 

 boter 

 stukjes karamel 

 siroop 1 op 1 
 
Toffeesaus 

 100 gr. suiker 

 1 dl. slagroom 
 
Koffiepasta 

 100 ml. sterke koffie 

 1 bl. gelatine 

2. Rol uit tussen 2 warme siliconenmatjes tot een 
flinterdunne plaat. 

3. Laat afkoelen en breek in stukjes. 
4. Herhaal voor de rest van de karamel. 
 
Filocrunch 
1. Smelt de boter, smeer er 1 filovel mee in en leg het 

tweede erop. 
2. Smeer het deeg in met siroop. 
3. Snijd in stukken van 15x1 cm en bak ze in 4 minuten 

op 200º. Leg de stukken niet te dicht naast elkaar. 
4. Haal ze uit de oven en strooi er de karamelstukjes 

over. 
5. Leg ze weer terug in de oven tot de karamel aan het 

deeg plakt. 
6. Laat afkoelen. 
 
Toffeesaus 
1. Maak een donkere karamel van de suiker. 
2. Verhit de room tot kookpunt. 
3. Zet de hete karamel in een kom met koud water, doe 

de room erbij en roer goed. 
4. Laat in de koeling opstijven. 
 
Koffiepasta 
1. Los het geweekte blaadje gelatine op in de warme 

koffie. 
2. Breng over in een doseerfles en laat in de koeling 

opstijven. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Leg een quenelle sorbet op een koud bord. 
2. Spuit er wat vanilleschuim naast. 
3. Lepel wat toffeesaus op het bord. 
4. Verdeel 20 koffiedruppels met de doseerfles. 
5. Geef 2 filocrunches een plaats en garneer met 

gedroogd limoenrasp. 
 

 
 
 


