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Kabeljauw met schelpdieren in lichtgebonden roomsoep 

Ingrediënten 15 personen 
 
Kabeljauw 

 1200 gr. kabeljauwfilet 
zonder huid 

 4 el. gemalen komijn 

 2 el. vijfkruiden poeder 

 zout en peper 
 
Visbouillon 

 3 kg. visgraten 

 2 uien 

 2 prei 

 2 stengels bleekselderij 

 1 venkel 

 ½ bos peterselie 

 10 tk. tijm 

 12 witte peperkorrels 

N.B. zet diepe borden warm 
 
Kabeljauw 
1. Portioneer de kabeljauw 
 
Visbouillon 
1. Snijd alle groenten klein en zweet 3 minuten aan 

in een grote pan met wat olijfolie. 
2. Doe de graten erbij en laat nog eens 3 minuten 

zweten. 
3. Giet de wijn en het water erbij, breng aan de 

kook en schuim af. 
4. Doe de citroen, peterselie, tijm en peperkorrels 

erbij en laat 10 minuten zachtjes trekken. 
5. Zet het vuur uit en laat nog eens 30 minuten 

trekken. 
6. Zeef en kook in tot de helft. Bewaar 4 dl. voor het 

bietenschuim (tussengerecht) en de little gems 



 1 citroen, in plakken 

 1 fl. witte wijn 

 4 ltr. water 
 
Schelpdieren 

 1½ kg. venusschelpen 

 4 sjalotten 

 150 gr. boter 

 2 dl. witte wijn 
 
Roomsoep 

 1 dl. olijfolie 

 200 gr. katenspek in 
blokjes 

  3 uien 

 1 winterwortel 

 4 tn. knoflook 

  3 stengels bleekselderij 

  2 gele paprika’s 

 3 aardappelen 

 3 ltr. visbouillon 

 3 dl. room 
 
Kruidenolie 

 ½ bos platte peterselie 

 ¼ bos bieslook 

 ¼ bos basilicum 

 50 gr. spinazie 

 1,25 dl. maïsolie 

 zout 
 

 1 kg. spinazie 

 boter 

 kervel 
 

(hoofdgerecht) 
 
Schelpdieren 
1. Snijd de sjalotten zeer fijn en smoor ze op matig 

vuur in de boter in een grote pan. Laat ze niet 
kleuren. 

2. Doe de schelpen en de wijn erbij en laat onder 
regelmatig schudden 1 à 2 minuten stomen met 
het deksel erop. N.B. laat ze niet te lang op het 
vuur, anders worden ze taai. 

3. Giet af, vang het vocht op en bewaar dat voor de 
soep. 

4. Laat afkoelen, haal het ‘vlees’ uit de schelpen en 
bewaar in de koeling. 

 
Roomsoep 
1. Snijd uien, wortel, bleekselderij, paprika’s en 

aardappelen in blokjes van 1 cm. Hak de 
knoflook fijn. 

2. Bak het spek krokant en leg het op keukenpapier. 
3. Bak alles in het achtergebleven vet 2 à 3 minuten 

zonder te kleuren. 
4. Doe het vocht van de schelpdieren en de 

visbouillon erbij en laat tot de helft inkoken. Zeef 
en bewaar de groenten. 

5. Doe de slagroom erbij en kook in tot een 
gebonden soep. 

 
Kruidenolie 
1. Blancheer de kruiden heel even in gezouten 

water.  
2. Breng meteen over in koud water en dep droog. 
3. Pureer in de keukenmachine onder geleidelijke 

toevoeging van de olie. 
4. Breng op smaak met zout. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Kruid de kabeljauw met de komijn, het 5-

kruidenpoeder en zout en peper. Bak de 
kabeljauw in de olie in een hete tefalpan in 2 
minuten goudbruin aan één kant, keer om, haal 
de pan van het vuur en laat nog 2 minuten 
doorgaren. 

2. Roerbak de spinazie in de boter. 
3. Leg wat schelpdieren, groenten en spekblokjes in 

een ring op het bord. 
4. Leg hierop wat spinazie en daarop een mootje 



kabeljauw. 
5. Schenk de soep eromheen en garneer met 

kruidenolie en kervel. 
 

 
 
 
 
 
Zalm met gesmoorde spitskool, mierikswortelsaus en schuim en puree van biet 

Ingrediënten 15 personen 
 
Olie 

 5 dl. olijfolie (sansa) 

 7½ dl. maïskiemolie 

 2 steranijs 

 2 laurierblad 

 3 stokjes vanille, 
opengesneden 

 20 peperkorrels 
 
Zalm 

 1500 gr. zalmfilet 
 
Bietenpuree 

 1000 gr. bietjes  

 balsamico 

 zout en peper 
 
Spitskool 

 2 spitskool 

 ½ dl. olijfolie 

 50 gr. boter 

 4 sjalotjes 

 4 tn. knoflook 

 1 winterwortel  

 2 tk. tijm 

 2 laurierblad 

 water 

 zout en peper 
 
Mierikswortelsaus 

 500 gr. aardappelen 

 5 el. geraspte 
mierikswortel boter 

 room 

N.B. de eerste kookavond maakt de olie. 
 
Olie 
1. Doe alle ingrediënten in een oventray. Zet in een 

oven van 60º en laat 1 uur trekken. 
2. Breng daarna de temperatuur terug tot 40º. 
 
Zalm 
1. Snijd het grijze rugdeel van de zalm weg en haal 

alle graatjes eruit. 
2. Portioneer de zalm en leg in de olie (staat evt. 

klaar in de koeling). 
3. Konfijt de zalm ± 45 minuten in olie van 40º. 
4. Laat de olie afkoelen, breng over in een plastic 

fles, codeer en zet in de koeling voor de volgende 
avond. 

 
Bietenpuree 
1. Snijd de bietjes  in stukken en kook ze gaar in 

water met zout. Bewaar de helft voor het 
bietenschuim en pureer de rest in de 
keukenmachine. 

2. Breng op smaak met 2 à 3 el. balsamico en zout 
en peper. 

 
Spitskool 
1. Snijd de spitskool. 
2. Snijd de sjalotjes, wortel en knoflook klein. 
3. Fruit 2 minuten in de boter, maar laat niet 

kleuren. 
4. Doe de laurier, tijm en de gesneden kool erbij en 

laat nog 3 minuten fruiten. 
5. Giet er wat water bij en laat nog 5 minuten garen. 
6. Breng op smaak met zout en peper. 
 
Mierikswortelsaus 
1. Kook de aardappelen gaar en pureer met de 



 zout en peper 
 
Bietenschuim 

 1 dl. visfond 

 1½ dl. melk 

 de helft van de 
bietenpuree 

 50 gr. boter 

 2 el. room 

 1 msp. Lecite 
 

 Maldon zeezout 
 

knijper. 
2. Roer mierikswortel, boter en room erdoor. Proef, 

smaakt het naar mierikswortel? 
3. Wrijf door een fijne zeef en breng op sausdikte. 
4. Breng op smaak met zout en peper 
 
Bietenschuim 
1. Kook de visfond in tot 1 el. 
2. Doe de puree, melk, boter, room en Lecite erbij 

en laat even koken. 
3. Pureer in de keukenmachine 
 
Afwerking en presentatie 
1. Maak een ring van kool midden op het bord. 
2. Leg de zalm erop. 
3. Bestrooi met vlokken Maldon zout. 
4. Leg een quenelle bietenpuree op de zalm. 
5. Lepel de warme mierikswortelsaus rondom. 
6. Klop het bietenschuim op met de Bamix (gladde 

schijf) of doe het in de isi-fles en maak een ring 
van schuim om de saus heen. 

 

 
Tarbot met ossenstaart, aardappelpuree, gebakken little gem en gekonfijte uitjes 

Ingrediënten 15 personen 
 
Ossenstaart 

 1500 gr. Ossenstaart  

 2 uien 

 1 winterwortel 

 4 stengels bleekselderij 

 2 prei 

 2 el. tomatenpuree 

 4 tn. knoflook 

 4 tk. tijm 

 2 laurierblad 

 1 fl. rode wijn  

 1 ltr. kippenfond 

 1 ltr. kalfsfond 

 1 dl. sherryazijn 
 
Uien 

 40 zilveruitjes 

 2 laurierblad 

 1 tn knoflook 

 2 tk. tijm 

Ossenstaart 
1. Snijd zo nodig de ossenstaart in stukken, bestuif 

ze met bloem en bak ze in porties bruin in hete 
olie. 

2. Leg de stukken in een oventray. 
3. Snijd de groenten in stukken, bak ze 10 minuten 

en doe de tomatenpuree en de kruiden erbij. 
4. Breng over in de oventray. 
5. Deglaceer de pan met de wijn en laat tot de helft 

inkoken. 
6. Schenk de wijn, fonds en azijn bij het vlees en de 

groenten en zorg dat alles onderstaat. Doe evt. 
wat water erbij. 

7. Laat 2 uur garen in een combi-oven met stoom 
op 175º. 

8. Haal de ossenstaart uit het vocht en laat wat 
afkoelen. 

9. Zeef het kookvocht en kook in tot sausdikte. 
10. Pluk het vlees van de botten en doe het bij de 

saus.  Houd warm. 
 
Uien 



 olijfolie 
 
Puree 

 750 gr. aardappelen 

 ¼ bos bladpeterselie 

 ¼ bos kervel 

 ¼ bos basilicum 

 boter 

 room 

 zout en peper 
 
Citroenolie 

 3 citroenen 

 1 stengel citroengras 

 1 dl. druivenpitolie 

 1 dl. olijfolie 
 
Truffeldressing 

 1 eidooier 

 1 tl. balsamico 

 1 tl. sherryazijn 

 25 ml. olijfolie 

 25 ml. druivenpitolie 

 4 tl. truffelolie (goede!) 

 zout en peper 
 
Little gem 

 8 little gems 

 1 dl. olie 

 3 dl. sinaasappelsap 

 100 gr. boter 

 2 dl. visfond 
 
Tarbot 

 1500 gr. tarbotfilet 

 zout en peper 

 olijfolie 

 boter 

1. Pel de uitjes, leg ze in een pan zodat de bodem 
geheel bedekt is.  

2. Doe zoveel olie erbij dat ze net onderstaan. 
3. Doe laurier, tijm en gehakte knoflook erbij en 

konfijt 1 uur op 75º. 
 
Puree 
1. Schil de aardappelen, kook ze gaar en pureer ze 

met de knijper. 
2. Roer er de gehakte kruiden door. 
3. Doe er zoveel boter en room bij dat een mooie 

puree ontstaat. 
4. Breng op smaak met zout en peper. 
 
Citroenolie 
1. Rasp met de Microplane de schil van de 

citroenen. 
2. Verwijder de buitenste blaadjes van het 

citroengras en snijd het in kleine stukjes. 
3. Giet de oliën bij elkaar, verhit tot 80º en laat 30 

minuten trekken. 
4. Laat afkoelen en pureer in de keukenmachine. 
5. Zeef en breng over in een doseerfles. 
 
Truffeldressing 
1. Doe de eidooier met de azijnen in een hoge 

mengbeker. 
2. Doe de oliën erbij. 
3. Meng met de Bamix (schijf met gaatjes) in één 

keer van onder af tot een dunne mayonaise. 
4. Breng op smaak met zout en peper. 
5. Breng over in een doseerfles. 
 
Little gem 
1. Snijd de little gems in de lengte doormidden. 

Houd qua formaat rekening met de opmaak. 
2. Bak een paar minuten in de olie op matig vuur. 
3. Doe de boter erbij en laat bruneren. 
4. Dan het sinaasappelsap en de visfond en smoor 

nog 5 minuten tot de saus gebonden is en de sla 
helemaal geglaceerd is met saus. 

 
Tarbot 
1. Portioneer de tarbot en bestrooi met zout en 

peper. 
2. Bak 2 minuten aan één kant in een hete pan met 

olie en boter. 



3. Zet het vuur laag, draai de vis om en laat nog 2 
minuten garen. 

 
Afwerking en presentatie 
1. Leg wat puree op het midden van een bord en 

leg daarop een little gem. 
2. Leg de uitjes ertegenaan. 
3. Leg wat ossenstaart op de sla en lepel er wat saus 

over. 
4. Leg een stukje tarbot op de ossenstaart. 
5. Garneer met citroenolie en truffeldressing. 

 
Pannacotta met frambozensorbet 

Ingrediënten 15 personen 
 
Pannacotta 

 12 bl. gelatine  

 7 dl. room 

 4 dl. melk 

 150 gr. suiker 

 3 vanillestokjes  
 
Wijngelei 

 5 dl. zoete witte wijn 

 50 gr. suiker 

 3 bl. gelatine 
 
Citroen- en 
sinaasappelpoeder 

 2 citroenen 

 2 sinaasappels 

 poedersuiker 
 
Sorbetsiroop (=ca 1 lr) 

 5 dl. water 

 1 dl. droge witte wijn 

 500 gr. suiker 

 2 citroenen 

 2 sinaasappels 
 
Frambozensorbet 

 750 ml. frambozencoulis 

 500 ml. sorbetsiroop 

 150 ml. frambozenlikeur 
 
Tuiles 

Pannacotta 
1. Doe room, melk, suiker en de gesplitste en 

geschraapte vanillestokjes in een pan, breng aan 
de kook en laat 30 minuten trekken. 

2. Verwijder de vanillestokjes en roer de geweekte 
en uitgeknepen gelatine erdoor. 

3. Laat afkoelen tot yoghurtdikte. 
4. Schenk in een klein glas en laat opstijven in de 

koeling. 
 
Wijngelei 
1. Verwarm een paar eetlepels wijn en los de 

geweekte en uitgeknepen gelatine erin op. 
2. Roer de resterende wijn erdoor en laat afkoelen 

tot het begint te stollen. 
3. Schenk een dun laagje op de pannacotta en zet 

terug in de koeling om verder op te stijven. 
 
Citroen- en sinaasappelpoeder 
1. Rasp de citroenen en de sinaasappels met de 

Microplane. 
2. Leg op bakpapier en strooi er poedersuiker over. 
3. Droog in een oven van 90º. 
4. Wrijf in een vijzel tot poeder. 
 
Sorbetsiroop 
N.B. de eerste kookavond maakt de sorbetsiroop. Als die op 
is, hier de bereiding.(Voor vier avonden 2x de hoeveelheid 
aangegeven siroop maken) 
1. Schil citroen en sinaasappels en snijd in grove 

stukken. 
2. Breng ze met water, witte wijn en suiker aan de 

kook en laat 10 minuten pruttelen. 
3. Zeef en laat afkoelen. 



 100 gr. boter 

 100 gr. poedersuiker 

 100 gr. bloem 

 35 gr. eiwit (1 ei) 
 
Garnering 

 15 frambozen 

N.B. 2 codeer het restant en zet weg in de koeling. 
 
Frambozensorbet 
1. Meng de frambozencoulis en de sorbetsiroop. 
2. Breng op smaak met frambozenlikeur en draai er 

in de ijsmachine sorbet van. 
3. Zet in de vriezer. 
 
Tuiles 
1. Roer alle ingrediënten door elkaar tot een dikke 

pasta. Laat even rusten. 
2. Maak met de bolle kant van een lepel op 

bakpapier 30 tuiles. 
3. Bak ze in 6 à 7 minuten af in een oven van 180º. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Maak op het bord een streep van citruspoeder. 
2. Zet er een glaasje pannacotta naast. 
3. Daarnaast een tuile met een bolletje sorbet erop. 
4. Dek af met nog een tuile en strooi er wat 

poedersuiker en citruspoeder over. 
5. Garneer met een framboos. 

 


