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Gepocheerde kwarteleitjes met gemarineerde cantharellen en mousse van 
knolselderij 

Ingrediënten 10 personen 
 
Knolselderijmousse 

 3 sjalotten, gesnipperd 

 500 gr. knolselderij, in 
stukken 

 olijfolie 

 water 

 8 gr. gelatinepoeder, 
of 5 blaadjes. 

 1 dl. room 

 selderijzout 

 peper 
 
Tuile 

 125 gr. boter 

 20 gr. suiker 

 25 gr. verjus 

 125 gr. bloem 

 125 gr. eiwit 

 fleur de sel 

 staartpeper 
 
Cantharellen 

 250 gr. cantharellen 

 olijfolie 

 2 tn. knoflook, 
fijngehakt 

 2½ el. rozemarijn, 
fijngehakt 

 balsamico 

 gembersiroop 

 bieslook, fijngehakt 

 zout en peper 
 
Kwarteleitjes 

 20 kwarteleitjes 

 siliconenvorm 
 
 

Knolselderijmousse 
1. Bak de sjalotten aan in olijfolie. Doe de knolselderij 

erbij en giet er net zoveel water bij dat het net niet 
onder staat. 

2. Stoof de knolselderij gaar, laat uitlekken en pureer 
in de keukenmachine. 

3. Zeef de puree en los al roerend het gelatinepoeder er 
in op (indien blaadjes gelatine, eerst tien minuten in 
koud water weken). 

4. Laat al kloppend afkoelen in een bak ijswater tot 
lobbig. 

5. Klop de room tot yoghurtdikte en spatel hem door 
de afgekoelde knolselderij. 

6. Breng hoog op smaak met selderijzout en peper en 
laat opstijven in de koeling. 

 
Tuile 
1. Smelt de boter, doe er de suiker, verjus1, bloem en 

het eiwit bij. 
2. Meng en zeef. Laat opstijven in de koeling. 
3. Beleg een tray met bakpapier en strijk er met een 

kwastje 20 dunne repen op uit. 
4. Bestrooi ze met fleur de sel en staartpeper2 uit de 

molen. N.B. er mag meer peper over dan normaal, 
want deze peper is minder scherp, maar wel veel 
smaakvoller. 

5. Bak de repen goudbruin in een oven van 180º. 
 
Cantharellen 
1. Maak de cantharellen goed schoon met een 

borsteltje. Eventueel wassen met water en droog 
draaien met de slacentrifuge. In dat geval een half 
uurtje tussen keukenpapier drogen.  

2. Bak de cantharellen aan in de olijfolie. Je kunt ook een 
paar eetlepels olijfolie op het laatste moment door de 
cantharellen roeren en dan in een vrijwel droge pan 
bakken. Voeg een klein klontje roomboter toe en doe de 
knoflook en de rozemarijn erbij. Bak nog even door. 

3. Blus af met een scheutje balsamico en gembersiroop. 
4. Breng op smaak met bieslook, peper en zout. 
5. Laat afkoelen tot lauwwarm. 

                                                 

. 

 



Garnituur 

 bietenblad 
 

Kwarteleitjes 
1. Breek de eitjes en verdeel ze over de siliconenvorm. 
2. Stoom ze 2 minuten in de stoomoven op 100º met 

100% stoom. 
3. Zorg dat de dooier vloeibaar blijft. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Leg 2 quenelles knolselderijmousse op elk bord. 
2. Leg er lauwwarme cantharellen en 2 gestoomde  

kwarteleitjes tussen. 
3. Leg op ieder eitje een tuile. 
4. Garneer met enkele bietenblaadjes. 
 

1 Verjus is een middeleeuwse smaakmaker op basis van ongerijpte druiven of indien 
druiven niet voorradig zijn op basis van ander ongerijpt fruit. Verjus smaakt 
scherper dan azijn.Verjus werd gemaakt door ongerijpte druiven te persen en enkele 
dagen te laten gisten. Verjus is beperkt houdbaar. De karakteristieke smaak 
vermindert naarmate dat het product ouder wordt. Als vervanging kan eventueel 
een azijn gebruikt worden. Verjus werd courant gebruikt tot in de 17e eeuw. Op 
beperkte schaal wordt anno 2005 opnieuw verjus geproduceerd en op commerciële 
basis verkocht. 

2Staartpeper: Piper cubeba, staartpeper, smaakt naar piment. Dit wordt gebruikt in 
Aziatische gerechten, bijvoorbeeld in de Indonesische keuken in rijstgerechten en 
curries. Net als zwarte peper zijn het de gedroogde besjes die worden verkocht, maar 
met de steeltjes er nog aan (vandaar staartpeper). Wel met mate gebruiken, anders 
wordt het gerecht snel bitter. (Merk de tegenspraak op in deze omschrijving en die 
van het recept: GL) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gerookte sliptong met truffelaardappel en salade van venkel, sinaasappel en 
olijfolie 

Ingrediënten 10 personen 
 
Viscrème 

 8 kleine gerookte 
sprotjes 

 8 el. crème fraîche 
 
Truffelaardappelen 

 6 kleine 
truffelaardappelen 

 
Salade 

 2 kleine venkelknollen 

 3 sinaasappels 

 5 el. goede olijfolie 

 peper en zout 
 
Sliptong 

 10 sliptongen 

 5 el. mot 
 
 
 

Viscrème 
1. Maak de sprotjes schoon en hak het visvlees fijn. 
2. Meng het met de crème fraîche en schep het in een 

spuitzak met een kleine spuitmond. 
3. Houd koel. 
 
Truffelaardappelen 
1. Snijd de zijkanten er vanaf en borstel ze schoon (niet 

schillen). 
2. Kook ze in ± 4 minuten gaar. 
3. Laat afkoelen en snijd ze in dunne plakjes. 
 
Salade 
1. Snijd de venkel ragfijn. 
2. Schil de sinaasappel à vif (=de partjes los uit de 

vliezen). 
 
Sliptong 
1. Verwarm de rookoven voor en doe de mot erin. 
2. Zet het gas lager zodra de mot gaat roken. 
3. Leg de tongen erin en rook ze even op laag vuur. 
4. Haal ze eruit en gaar ze op het laatste moment 5 à 7 

minuten in de stoomoven op 100º met 100% stoom. 
5. Ze zijn goed als ze nog net niet gaar zijn, ze garen 

nog door.  
6. Neem ze uit de oven. Regel deze terug tot 50 º, 

zonder stoom.  
7. Fileer de tongen en houd ze warm in de lauwwarme 

oven.  
 
Afwerking en presentatie 
1. Rangschik de plakjes truffelaardappel 

dakpansgewijs op een warm bord. 
2. Spuit viscrème tussen en over de plakjes. 
3. Maak een rond bergje van gehalveerde 

sinaasappelplakjes. (je hebt niet veel meer dan 4-5 
halve partjes, eventueel een extra sinaasappel) 

4. Verdeel sliertjes venkel hierop 
5. Besprenkel met olijfolie en strooi er peper en zout 

over. 
6. Fileer de sliptongen en leg de filets er decoratief bij.   

Gebruik bij dit gerecht de cloches, e.e.a. is snel koud. 

 



Rosé gebraden kalfslende en gelakte kalfswang met aardappelspaghetti en 
portsaus en een garnituur van oerwortel, koolrabi en haricots verts  

Ingrediënten 10 personen 

 750 gr. schone 
kalfswang ( op 
kamertemperatuur) 

 boter 

 25 gr. coloroso 
(kleurzout) 

 1½ ltr. water 

 0,5 kg WUPS 
(=wortel,prei, ui, 
peterselie, selderij) 

 50 gr suiker 

 100 gr aceto balsamico 

 2 dl kalfsfond 
 
Aardappelspaghetti 

 500 gr. aardappelen 
 
 
Portsaus 

 125 ml. rode port 

 500 ml. jus de veau 

 peper en zout 
 
Garnituur 

 500 gr. gele oerwortel* 

 500 gr. koolrabi 

 1,3 ltr. kippenbouillon 

 125 ml room 

 50 haricots verts 

 peper en zout 
 

 10 medaillons van 
blanke kalfslende 
zonder vetrand (à 75 
gr.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gelakte kalfswang  
1. Braad de kalfswang aan in de boter. Niet te hard 

anders wordt hij taai. 
2. Stoof de kalfswang in het water met het kleurzout 

en de WUPS op laag vuur in 2-2,5 uur gaar. 
3. Neem het vlees uit het vocht en laat het even 

afkoelen. 
4. Kalfswangen (eventueel pellen), bijsnijden en 

portioneren 
5. Suiker karameliseren en afblussen met de aceto en 

de kalfsfond. Kalfswangen hierin opwarmen en 
lakken. Zet ze apart. 

6. Bewaar deze acetosiroop. 
 
Aardappelspaghetti 
1. Schil de aardappelen en maak met de spirali 

spaghetti.  Laat de sliertjes uitlekken en dep ze 
droog. 

 
Portsaus 
1. Kook de port met de jus de veau in tot een saus. 
2. Breng op smaak met peper en zout. 
3. Monteer evt. met ijskoude boter. 
 
Garnituur 
1. Schil de oerwortel en snijd hem in kleine blokjes. 
2. Zorg dat de blokjes net onderstaan, kook gaar en 

laat het vocht verdampen. Roer regelmatig. 
3. Pureer in de keukenmachine tot een gladde zalf. 
4. Zeef evt. en breng op smaak met peper en zout.  
5. Schil de koolrabi, snijd hem in blokjes en blancheer 

in de kippenbouillon. Laat uitlekken. 
6. Breng aan de kook met de room en laat inkoken tot 

de room vrijwel verdampt is.  
7. Breng op smaak met peper en zout. 
8. Blancheer de haricots verts. 
 
Kalfsmedaillons 
1. Bak de medaillons rondom bruin en laat ze in een 

oven van 150º in ± 12 minuten (afhankelijk van de 
dikte) mooi rosé worden. Houd warm. 

 
Afwerking en presentatie 
1. Frituur de aardappelspaghetti in olie van 180º 

goudbruin en krokant. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* of pastinaak/winterwortel 

2. Laat uitlekken op keukenpapier en bestrooi met 
zout. 

3. Verwarm de kalfswang in de acetosiroop. 
4. Verwarm oerwortel en koolrabi au bain-marie. 
5. De haricots verts in wat boter. 
6. Trancheer de kalfsmedaillons, leg op het bord. 
7. Hier boven de aardappelspaghetti. 
8. Daarop de gelakte kalfswang. 
9. Garneer met de koolrabiblokjes, een quenelle 

oerwortel en de haricots verts. 
10. Werk af met de portsaus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Warm chocoladetaartje met amarenensorbet, amarenen en amarenenstroop 

Ingrediënten 10 personen 
 
Truffels 

 25 ml. sterk ingekookte 
koffie 

 75 gr. crème fraîche 

 50 gr. pure chocolade 
 
Taartje 

 60 gr. amandelen 

 130 gr. pure chocolade 

 60 gr boter, in blokjes 

 45 gr. maïzena 

 2 eidooiers 

 2 eiwit 

 100 gr. suiker 
 
Sorbet 

 250 gr. suiker 

 ¼ dl. water 

 ½ ltr. amarenen 

 1 el glucosesiroop 
 
Stroop 

 60 amarenen op siroop 

 boter 

Truffels 
1. Kook sterke koffie in, maar niet te ver, anders 

wordt hij bitter.  
2. Laat iets afkoelen, doe de crème fraîche erbij, breek 

de chocolade in stukjes en smelt die erin. 
3. Zet het mengsel even in de vriezer tot het bijna 

bevroren is. 
4. Kneed er 10 truffels uit ter grootte van een druif. 
 
Taartje 
1. Maal de amandelen zeer fijn in de keukenmachine. 
2. Smelt de chocolade met de boterblokjes. 
3. Roer er de amandelen, maïzena en eidooiers door. 
4. Klop het eiwit  half stijf, doe er de suiker bij en 

klop vervolgens zeer stijf. 
5. Spatel het eiwit door de chocolade en vul 10 

muffinvormpjes voor de helft. 
6. Druk er een truffel in en vul de vormpjes verder af. 
7. Zet ze minimaal 15 à 20 minuten in de vriezer. 
 
Sorbet 
1. Maak van het water de suiker en de glucosesiroop 

een siroop en laat dit snel afkoelen, maar niet 
bevriezen, in de vriezer. 

2. Maal de amarenen in de keukenmachine tot moes 
en doe dit bij de siroop. 

3. Draai in de ijsmachine de amarenensiroop tot 
stand. draai tot sorbet. 

 
Stroop 
1. Kook de siroop in tot stroop. Voeg en een klontje 

boter bij voor de glans. 
2. Verwarm de kersen in de stroop. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Bak de taartjes 25 à 30 minuten in een oven van 

165º. 
2. Laat ze even afkoelen. 
3. Maak op het bord een mooie compositie van 

taartje, sorbet, amarenen en stroop. 
 

 
 
 


