
CUISINE CULINAIRE ZAANSTAD 
 

Menu december 2012  
 

Amuse:  
Zalmpakketje 

Eendenlever met stoofpeertje 
Geroosterde paprikaroom met Parmezaanstengel 

 
* 

Kingcrab met kabeljauw en broccolicrème 
 
* 

Kikkerbillen op een flan van waterkers en peterselie, met couscous, 
peterseliepesto en crumble van Parmaham 

 
* 

Hazenrugfilet met gekarameliseerde appel, geglaceerde zilveruitjes, spruitjes en 
schorseneren 

 
* 

Ile flottante, Thomas Keller 
 
 

Zalmpakketje: 
Kloster 2009, Wiesser Burgunder, Trocken S (10,95)  
 
Kingcrab: 
Piccodelsole, Flalanghina 2011 (5,95)  
 
Kikkerbillen: 
Tarapaca, Chardonnay, Chile, 2010 (7,95)  
 
Hazenrugfilet: 
Esprit de Grenache, Cotes de Rhone, 2010 (9,95)  
 
Ile flottante: 
Tarapaca, Terroir, Sauvingon Blanc/Gewurztraminer, Late Harvest, Chili, 2008 
(11,95) 



3 Amuses 

Zalmpakketjes 
Ingrediënten 15 personen 

 2 bakjes aspergetips 

 8 plakken gerookte 
zalm 

 2,5 blikje tonijn op 
water 

 0,5 lr Griekse yoghurt 

 3,5 el. gehakte 
bieslook + 15 stengels 

 2 tl. citroensap 

 zout en peper 

Zalmpakketjes 
1. Kook de aspergetips beetgaar, houd 15 topjes apart 

en snijd de rest in stukjes. 
2. Laat de yoghurt en de tonijn uitlekken en pureer 

met de stukjes asperges in de Magimix tot mousse. 
Zorg dat de mousse stevig is. 

3. Breng op smaak met bieslook, citroensap, peper en 
evt. zout. 

 
Afwerking en presentatie 
1. Leg een hoopje mousse op een stukje zalmfilet en 

vouw dit tot een pakketje. 
2. Leg een aspergetopje erop en knoop dit vast met een 

bieslookspriet. 
3. Leg het pakketje op een amuselepel 

Eendenlever met 
stoofpeertje 
Ingrediënten 15 personen 

 500 gr s eendenlever 

 1 sinaasappel 

 150 gr. suiker 

 1,5 dl. rode wijn 

 1,5 dl. water 

 1,5 kaneelstokje 

 1 kilo roodkokende 
stoofpeertjes 

 

Eendenlever met stoofpeertje 
1. Snijd de eendenlever in 15 plakjes. Zorg dat de 

eendenlever koud is anders snijd ze niet. 
2. Boen de sinaasappel onder koud stromend water 

schoon en schil hem met een dunschiller (zest). 
Bewaar de schil. 

3. Smelt de suiker in een pan met dikke bodem op 
zacht vuur tot een goudbruine karamel. 

4. Giet voorzichtig de wijn en het water erbij en leg de 
sinaasappelschil en de kaneelstokjes erin. Laat 
zachtjes koken. 

5. Schil de peertjes, laat steeltje en kroontje eraan 
zitten. 

6. Leg de peertjes in de wijn en laat afgedekt op laag 
vuur ± 1 uur stoven. Peertjes halverwege keren. 

7. Neem de peertjes uit de pan en zet ze rechtop in een 
schaal. 

8. Verwijder sinaasappelschil en kanaalstokjes en kook 
het vocht op hoog vuur in tot siroop. 

9. Giet dit over de peertjes en bewaar afgedekt. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Druppel wat siroop in een amuselepel en leg er een 

plakje stoofpeer op. 
2. Leg daarop een plakje eendenlever en druppel er 

nog wat siroop over. 

Geroosterde 
paprikaroom met 
Parmezaanstengel  
Ingrediënten 15 personen 

 2 grote rode paprika’s 

Geroosterde paprikaroom met Parmezaanstengel  
1. Verwarm de grill op de hoogste stand. 
2. Maak de paprika’s schoon en snijd ze in vieren. 
3. Strooi er Italiaanse kruiden, zout en peper over en 

besprenkel met olijfolie. 



 2,5 tl. Italiaanse 
kruiden 

 zout en peper 

 olijfolie 

 2,5 bl. gelatine 

 1 grote sinaasappel 
(van de eendenlever) 

 1,5 dl. room 

 250 gr Parmezaan, 
geraspt 

 1,5 el. bloem 

 basilicum 

 olijfolie 
 
ijsblokjesvorm 

 
 

4. Rooster ze 10 minuten onder de grill en pureer ze in 
de Magimix. 

5. Pers de sinaasappel uit, verwarm het sap en los de 
geweekte gelatine erin op. 

6. Roer het sap door de paprikapuree en laat iets 
afkoelen. 

7. Sla de room lobbig en spatel door de paprikapuree. 
8. Verdeel over een ingevette ijsblokjesvorm (15 

blokjes) en laat in de koeling opstijven. 
9. Pureer wat basilicum met olijfolie. 
 
Stengels 
1. Verwarm de oven tot 225º. 
2. Meng de kaas met de bloem. 
3. Maak op een bakplaat met bakpapier of een silpad 

dunne reepjes en bak die in ± 3 minuten goudbruin. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Kwast 15 amuselepels in met basilicumolie. 
2. Haal de paprikablokjes uit de vorm en leg ze op de 

lepels. 
3. Leg er een Parmezaanstengel bovenop. 
4. Serveer met de andere amuses op een bord. 

 
 
 
Kingcrab met kabeljauw en broccolicrème 

Ingrediënten 15 personen 
Kingcrab 

 750 gr wortel 

 300 gr bleekselderij 

 1 el gekneusde wt 
peper 

 750 gr prei 

 2 tak verse tijm 

 100 gr peterselie 

 500 gr ui 

 10 laurierbladen 

 1 venkel 

 3 dl wit wijnazijn 

 3 fl droge witte wijn 

 2 kg. kingcrab 
 
Beurre monté 

 250 gr. Koude boter 

 3 el. water 

 
King crab 
1. Doe de schoongemaakte en kleingesneden groenten, 

kruiden en wijn in een pan voeg ca 1,5 lr water toe 
en breng aan de kook (Court bouillon) 

2. Laat de bouillon circa 20 minuten zachtjes trekken.  
3. Zeef de bouillon en breng opnieuw aan de kook. 

Voeg zout naar smaak toe. Voeg daarna de stukken 
kingcrab toe. Kook ze in ca 5-6 minuten gaar. Neem 
uit de bouillon 

4. Haal de stukken vlees uit de schaal. Bewaar de 
schalen voor de saus. Aan elke poot zitten 2 
baleinen, haal die eruit. 

 
Beurre monté 
1. Breng het water aan de kook en doe er onder 

constant kloppen koude blokjes boter bij, zodat het 
een emulsie wordt. N.B. niet te heet laten worden, 
anders schift het. 

5. Warm het vlees 10 minuten op in ruim beurre 



 
Schaaldierensaus 

 schalen van de 
kingcrab 

 1 ui 

 1 winterwortel 

 1 prei 

 bladselderij 

 Court bouillonwitte 
wijn 

 
Kabeljauw 

 750 gr. kabeljauw 
(loin) 

 150 gr. grof zeezout 

 rozemarijn 

 knoflook 

 rode chilipepers 

 koriander 

 basilicum 

 maïskiemolie 
 
Aardappelen 

 5 aardappelen 

 boter 

 zout en peper 
 
Broccolicrème 

 500 gr. broccoli 

 125 gr boter 

 room 

 zout en peper 
 
Garnering 

 zeekraal 

 boter 
 

monté. N.B. niet boven 80º laten komen. 
6. Breng op smaak met zout en peper. 
 
Schaaldierensaus 
1. Zet de schalen aan in wat olijfolie, doe de groenten 

erbij, laat even meebakken, blus af met witte wijn en 
vul op met een deel van de court bouillon waarin de 
poten zijn gegaard. 

2. Laat 30 minuten op zacht vuur trekken, zeef en kook 
in tot het benodigde volume. 

 
Kabeljauw 
1. Was de kabeljauw, ontvel, maak droog en bedek 

hem met zout. 
2. Leg hem 10 minuten in de koeling. 
3. Spoel het zout er goed af en maak droog. N.B. de 

kabeljauw mag niet te zout zijn. 
4. Haal de zaadjes uit de pepers en snijd ze 

doormidden. 
5. Portioneer de kabeljauw en leg wat stukken 

kabeljauw met een halve peper, 2 takjes koriander, 2 
takjes basilicum, een takje rozemarijn en een teen 
knoflook in plakjes in een vacuümzak. 

6. Giet er wat olie bij en vacumeer. 
7. Gaar 30 minuten sous-vide in een oven van 60º. 
 
Aardappelen 
1. Snijd de aardappelen doormidden en steek er met 

een parisienneboor 30 bolletjes uit. 
2. Gaar ze 6-8 minuten in water met zout. 
3. Verwarm ze in gesmolten boter en breng op smaak 

met peper en evt. zout 
 
Broccolicrème 
1. Haal de roosjes van de broccoli en stoom  ze 4 

minuten boven water met zout. 
2. leg ze meteen in ijswater. 
3. Pureer met de staafmixer met wat boter tot een 

gladde puree, voeg eventueel wat room toe als het te 
dik is.. N.B. niet te dun maken! 

4. Breng op smaak met peper en zout. Rechauffeer in 
een pannetje 

5. Breng over in een spuitzak en houd warm. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Verwarm de zeekraal 1 minuut in boter. 
2. Trek een streep saus op een (langwerpig) bord. 



3. Leg er een warme baton kingcrab en een stuk 
kabeljauw naast. 

4. Decoreer verder met 2 bolletjes aardappel en toefjes 
broccolicrème. 

5. Garneer met zeekraal. 

 
Kikkerbillen op een flan van waterkers en peterselie, met couscous, 
peterseliepesto en crumble van Parmaham 

Ingrediënten 15 personen 
Kikkerbillen 

 15 dubbele 
kikkerbillen 

 bloem 

 eiwit 

 Paneermeel 

 zout en peper 
 
Flan 

 2 bossen waterkers 

 ½ bos bladpeterselie 

 4 dl. 
gevogeltebouillon 

 3 gr. agar-agar 

 zout en peper 
 
Peterseliepesto 

 ½ bos krulpeterselie 

 100 gr. Licht 
geroosterde 
pijnboompitten 

 1 tn. knoflook 

 1 dl. olijfolie 

 zout en peper 
 
Couscous 

 300 gr. couscous 

 5 dl. 
gevogeltebouillon 

 peterseliepesto 

 4 el. geraspte 
Parmezaan 

 
Crumble 

  5 pl. Parmaham 

 100 gr. Paneermeel 

 olijfolie 

Kikkerbillen 
1. Snijd de kikkerbillen los van de ruggengraat. 
2. Duw het vlees van het bovenbeen naar het 

kniegewricht. 
3. Snijd het botje van het bovenbeen weg. 
4. Duw het vlees van het onderbeen naar het 

kniegewricht. 
5. Modeleer het vlees tot een balletje. Breng ruim op 

smaak met Z+P 
6. Breng ook de bloem en het paneermeel (in 

afzonderlijke kommen op smaak met peper en zout. 
7. Haal de kikkerbillen achtereenvolgens door de 

bloem, losgeklopt eiwit en paneermeel. 
8. Druk het paneermeel iets aan en zorg dat de coating 

rondom zit. 
9. Frituur de kikkerbillen vlak voor de service op 180º 

goudbruin. Neem uit de pan en zout na. 
 
Flan 
1. Zet een bad met ijswater klaar. Blancheer het blad 

van de waterkers en peterselie in kokend water met 
zout. (Erin en eruit) Koel meteen in het ijswater. 

2. Droog de kruiden en pureer ze in de Magimix met 
een beetje gevogeltebouillon. Laat draaien tot een 
egale puree. 

3. Proef. Breng evt. op smaak met zout en peper. 
4. Kook de agar-agar op met de gevogeltebouillon en 

laat 2 minuten doorkoken. 
5. Doe de puree erbij en roer alles door elkaar. 
6. Giet uit op een met plastic folie bedekte bakplaat. 
7. Laat opstijven in de koeling. 
8. Snijd er rondjes van 6cm Ø uit. 
 
Peterseliepesto 
1. Rooster de pijnboompitten in een droge pan onder 

voortdurend omschudden tot ze beginnen te 
kleuren. Strooi op een traytje en laat afkoelen. 

2. Doe alle ingrediënten in de Magimix en draai tot 



 
Garnering 

 Parmezaan 

pesto. 
3. Breng op smaak met zout en peper. 
 
Couscous 
1. Kook de couscous in de bouillon volgens de 

gebruiksaanwijzing. 
2. Breng op smaak met peterseliepesto en Parmezaan. 
 
Crumble 
1. Leg de plakken parmaham op een silplat, dek af met 

nog een silplat en bak uit in een oven van 120 C 
gedurende 20 minuten. 

2. Kleur de paneermeel in een oven van 180 C 
gedurende ca. 10 minuten. 

3. Verkuimel de parmaham en meng met paneermeel. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Leg een rondje flan op het bord, daarop een 

vierkantje couscous en 2 el. crumble. 
2. Schik hierop de kikkerbillen en schaaf er wat 

Parmezaan over. 

 
Hazenrugfilet met gekarameliseerde appel, geglaceerde zilveruitjes, spruitjes en 
schorseneren 

Ingrediënten 15 personen 

 4 hazenruggen 
 
Saus 

 karkassen van de 
ruggen 

 haasjes van de 
onderkant 

 olijfolie 

 12 sjalotten 

 8 jeneverbessen 

 4 tk. tijm 

 4 tn. knoflook 

 400 gr. winterwortel 

 400 gr. knolselderij 

 100 gr. bloedworst 

 3 ltr. water 

 1 ltr. kalfsfond 
(Aromont) 

 2 pl. kruidkoek 

 Marsala 

 peper en zout 

1. Snijd de filets van de karkassen en ontvlies ze. Houd 
ze apart. 

2. Verwijder ook de haasjes aan de onderkant voor de 
saus. 

 
Saus 
1. Hak de karkassen in stukken en bak ze met de 

kleine haasjes aan in wat olijfolie. 
2. Doe de in stukken gesneden sjalotten, knolselderij, 

wortel, geplette knoflook en jeneverbessen en de 
takjes tijm erbij en laat even meebakken. 

3. Giet het water en de kalfsfond erbij en breng aan de 
kook. 

4. Schuim af en laat 2 uur op zacht vuur trekken. 
5. Zeef en kook in tot 1/3. 
6. Snijd de bloedworst fijn, los dit op in wat saus en 

doe het weer terug in de pan. Laat even zachtjes 
doorkoken. 

7. Zeef, doe de in stukken gesneden kruidkoek erbij en 
reduceer tot het gewenste volume. 

8. Breng op smaak met marsala en zout (evt.) en peper. 
 
Zilveruitjes 



 
Zilveruitjes 

 75 zilveruitjes 

 boter 

 rode port 
 
Gekarameliseerde 
appels 

 8 Elstar 

 180 gr. suiker 

 geklaarde boter 
 
Spruiten 

 45 spruiten 

 boter 
 
Schorseneren 

 8 schorseneren 

 azijn 

1. Maak de zilveruitjes schoon en glaceer ze in de boter 
(glaceren is glanzend maken door de aan te zetten in 
de boter). Zet ze apart. 

2. Rechauffeer ze vlak voor de service in wat boter en 
laat ze met een scheutje port nog even trekken. 

 
Gekarameliseerde appels 
1. Schil de appels en snijd ze in 6 delen. 
2. Snijd daar 90 gelijke banaanvormige, niet te dunne 

partjes van. 
3. Bak ze in gedeelten aan in de geklaarde boter, doe 

suiker erbij, laat die smelten en bak tot er een 
gekarameliseerd laagje omheen zit. N.B. laat ze niet 
te zacht worden. 

4. Zet warm weg tot de service. 
 
Spruiten 
1. Maak de spruiten schoon en kook ze beetgaar in 

water met zout. 
2. Rechauffeer ze vlak voor de service in wat boter. 
 
Schorseneren 
1. Was ze, snijd de uiteinden eraf, schil ze 

(handschoenen aantrekken) en leg ze in water met 
azijn tegen verkleuren. 

2. Snijd er met de Microplane of de kaasschaaf mooie 
dunne, lange plakken van. 

3. Dep ze droog en frituur ze op 180º knapperig. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Bak de filets in geklaarde boter rosé. 
2. Laat ze even rusten in alufolie. 
3. Snijd ze doormidden en de helften vervolgens 

diagonaal door. Houd warm. 
4. Leg 6 partjes appel dakpansgewijs langs de rand van 

het bord. 
5. Daarnaast een halve filet en 5 uitjes. 
6. 3 spruitjes aan de andere kant van het bord. 
7. Nappeer de saus half over het vlees 
8. Leg de repen schorseneer tegen het vlees aan. 

 
Ile flottante Thomas Keller 

Ingrediënten 15 
personen 
Meringues 

 10 eiwit 

Meringues 
1. Verwarm de oven voor op 120C. Spuit een aantal 

cupcake vormen in met non-stick spray. 
2. Maak een  suikerstroop van 121C van de suiker. 
3. Klop de eiwitten met zout stijf in de planeetmenger. 



 msp. zout 

 500 gr. fijne suiker 

 3 cupcake vormen 

 Non-stick spray 
 
Chocolademousse 

 200 gr. chocolade 

 4 dl. room 

 2½ dl. merengue 
 
Crème anglaise 

 1 vanillestokjes 

 3 dl. melk 

 3 dl. room 

 10 eidooiers 

 150 gr. suiker 
 
Chocoladetuile 

 50 gr. boter 

 120 gr. 
poedersuiker 

 3 el. bloem 

 2½ el. cacaopoeder 

 2 eiwit 
 
Muntolie 

 1 bos munt 

 2 dl. maïskiemolie 

 1 tl. zout 

 2 tl. suiker 
 
Garnering 

 blok bittere 
chocolade 

 Maldonzout 

4. Doe zodra er pieken in het eiwit ontstaan geleidelijk de 
suikerstroop erbij en blijven kloppen tot het 
eiwitschuim is koudgeklopt. 

5. Houd 2½ dl. meringue apart voor de chocolademousse. 
6. Doe de rest in een spuitzak en vul de cupcake vormen. 

Strijk de bovenkant glad. Dek af met aluminiumfolie. 
7. Zet de vormen in een diepe gastronormbak met heet 

water en bak ze 20 minuten in een oven van 120º. 
8. Zet ze in de koeling om op te stijven. 
 
Chocolademousse 
 
2. Trek met een dunschiller krullen van het blok 

chocolade voor de garnering. 
3. Hak de overgebleven chocolade in kleine stukjes 
4. Breng 3 dl. room aan de kook en giet het over de 

chocolade. 
5. Roer door tot de chocolade gesmolten en het mengsel 

glad is. 
6. Klop de resterende room lobbig in een aparte kom. 
7. Vouw merengue en geslagen room door de gesmolten 

chocolade, niet meer roeren/kloppen. 
8. Hol de meringues voorzichtig uit met een 

parisienneboor tot 1½ cm. van de wand. 
9. Vul op met chocolademousse en strijk glad. 
10. Zet de meringues terug in de koeling. 
 
Crème anglaise 
1. Schraap het merg uit de vanillestokjes en breng dit met 

de stokjes, de melk en room aan de kook. 
2. Haal van het vuur en laat 15 minuten trekken. 
3. Verwijder de vanillestokjes en breng het mengsel weer 

aan de kook met de helft van de suiker. 
4. Klop de eidooiers met de andere helft van de suiker tot 

een witte crème (gebruik de handmixer). 
5. Giet er al kloppend wat van het hete mengsel door. 
6. Giet terug in de pan en laat de saus op laag vuur al 

roerend met een houten lepel binden. Laat niet boven 
80º komen (gebruik voor de veiligheid een bain-marie: 
een pan waarin een bekken kan hangen gevuld met 1 
cm water dat aan de kook wordt gebracht. Het gaat 
erom dat de stoom het bekken verwarmt). 

7. Zeef en zet op ijs. 
 
Chocoladetuile 
1. Verwarm een oven voor op 175 C 
2. Zorg dat de boter op kamertemperatuur is. 



3. Roer de boter met de poedersuiker romig met de mixer. 
4. Zeef de bloem met de cacaopoeder en roer de helft van 

het mengsel door de romige boter. 
5. Doe de eiwitten erbij en roer glad. 
6. Vervolgens de rest van het bloem/cacaomengsel tot het 

een zachte botercremestructuur heeft.. 
7. Beleg een bakplaat met een silplat, leg er hoopjes beslag 

op en draai er met de bolle kant van een lepel rondjes 
van. 

8. Bak ± 7 minuten in een oven van 175º. 
 
Muntolie 
1. Zet een ijsbad klaar. Pluk de blaadjes van de stelen 

blancheer ze twee seconden (gebruik een zeef 
om ze in kokend water onder te dompelen) 
koel direct terug en pureer ze met 1 dl. olie in 
de Magimix.  

2. Laat 2 minuten draaien en doe er dan de rest van de 
olie, zout en suiker bij. 

3. Laat 1 uur trekken en giet de olie door een kaasdoek. 
(Goed uitknijpen). 

4. Giet in een doseerfles. 
 
Afwerking en presentatie 
9. Maak een spiegel van crème anglaise in een diep bord. 
10. Haal de meringues uit de bakjes (laat evt. op een 

theedoek uitlekken) en leg een meringue omgekeerd 
midden in de crème. 

11. Leg een tuile op de meringue. 
12. Leg een paar krullen op de tuile en enkele 

maldonzoutvlokken en wat muntolie. 
13. Druppel muntolie in de crème rond de tuile. 
 



 

 


