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Drie amuses van oud-Hollandse smaken: 
Chip van rode biet met zalm en mierikswortelmayonaise 

Gebakken bloedworst met appel 
Gefrituurde mossel op spiesje met rozemarijnsaus 

 
* 
 

Salade van groene asperges, knoflooksoldaatjes, tomaat, spek en warme 
botervinaigrette. 

 
 

* 
Sous-vide gegaarde heekfilet met gebakken schorseneren en room-lauriersaus 

 
* 

Kalfssukade in eigen jus, rode uiencompote, bitterbal van andijviestamp en 
zuurkooltortilla 

 
* 

Met vanille gegaarde Conference peer, sabayon van het gaarvocht, notenparfait 
en een sesam-citruskoekje 

 
 

Chip van rode biet met zalm en mierikswortelmayonaise 

Ingrediënten 10 personen 
Zalm 

 200 gr. zalm 

 10 gr. jeneverbessen 

 20 gr. zout 

 20 gr. bruine 
basterdsuiker 

 3 gr. zwarte peperkorrels 

 15 ml. jenever 

 ½ citroen 
 
Chips 

 1 rauwe biet 

 suikersiroop 1:1 

 2 dl. water 

 200 gr. suiker 

Zalm 
1. Kneus jeneverbessen en peperkorrels en 

vermeng met de overige ingrediënten, behalve 
de citroen. 

2. Smeer de zalm hiermee in. Pak stijf in in hhfolie 
en laat een uur in de koelkast rusten. 

 
Chips 
1. Breng water en suiker aan de kook en laat al 

roerende de suiker oplossen. 
2. Laat afkoelen. 
3. Snijd de biet op de mandoline of snijmachine in 

chipsdikte. 
4. Druk er met een steker van 4 cm. ø gelijke plakjes 

uit. 
5. Haal ze door de suikersiroop en leg ze op een 



 
Mierikswortelmayonaise 

 1 eidooier 

 1 tl. mosterd 

 2 el. citroensap 

 3 dl. maïskiemolie 

 zout 

 25 gr. rasp van 
mierikswortel (potje) 

siliconenmatje. 
6. Laat ze in een oven van 85º krokant worden. 
 
Mierikswortelmayonaise 
1. Maak de mayonaise klassiek of met de Bamix. 

N.B. zorg dat de ingrediënten op 
kamertemperatuur zijn. 

2. Meng er de rasp door. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Trancheer de zalm in blokjes die passen op de 

bietenchip. 
2. Leg een blokje zalm op een chip en garneer met 

een druppel mayonaise. 
3. Serveer met de overige amuses. 

 
Gebakken bloedworst met appel 

Ingrediënten 10 personen 

 150 gr. niet te dikke 
bloedworst (boudin noir) 

 50 gr. boter 

 1 appel 

 sap van ½ citroen 

 100 gr. suiker 

 1 el. kaneel 

 50 gr. boter 

1. Snijd de bloedworst in 10 plakken en bak ze in 
de boter op matig vuur.  

2. Schil de appel en verdeel in 10 partjes passend 
op de bloedworst. 

3. Bedruppel de partjes met citroensap en wentel ze 
door de suiker vermengd met kaneelpoeder. 

4. Bak in de boter tot goudkleurig. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Leg een appelpartje op een plakje gebakken 

bloedworst en presenteer warm. 
2. Serveer met de overige amuses. 

 
Gefrituurde mossel op spiesje met rozemarijnsaus 

Ingrediënten 10 personen 

 10 grote rauwe mosselen 

 1 el. mosterd 

 75 gr. paneermeel 

 10 tk. rozemarijn 

 2 eieren 

 1 el. water 
 
Saus 

 2 eidooiers 

 50 ml. mosselnat 

 50 gr. koude boter 

 gehakte rozemarijn 

 citroensap 

 25 ml. geslagen room  

1. Haal de mosselen uit de schelp. Bewaar en zeef 
het mosselnat. 

2. Pluk de blaadjes van de rozemarijntakjes maar 
laat het topje eraan. 

3. Hak de blaadjes van 1 takje fijn en gebruik de 
takjes als spiesjes of neem houten prikkers. 

4. Klop de eieren met 1 el. water schuimig. 
5. Neem 10 mosselen, dep ze droog, bestrijk ze met 

mosterd, haal ze door het eimengsel en dan door 
het paneermeel. 

6. Haal ze nog een keer door het eimengsel en dan 
door het paneermeel. 

7. Steek ze op een spiesje en leg ze in de koeling tot 
gebruik. 

 



Saus 
1. Klop de eidooiers met het mosselnat au bain-

marie op tot de saus dik wordt en monteer met 
de ijskoude boter. 

2. Houd de saus warm maar laat niet meer koken, 
anders schift hij. 

3. Breng op smaak met rozemarijn en citroensap. 
4. Spatel er de room door. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Frituur de mosselen op 180º, steek er 1 op een 

spiesje, nappeer met saus en presenteer warm. 
2. Serveer met de overige amuses. 

 
Salade van groene asperges, knoflooksoldaatjes, tomaat, spek en warme 
botervinaigrette. 
 

Ingrediënten 10 personen 
Knoflookboter 

 400 gr. boter 

 2 bollen gerookte 
knoflook 

 10 blaadjes lavas 
 
Asperges 

 20 niet te dunne 
groene asperges 

 125 gr boter 

 100 cc gevogeltefond 

 zout en peper 
 
Soldaatjes 

 1 klein Turks (dun) 
brood 

 
Botervinaigrette 

 200 cc witte wijn 
(Sauvignon Blanc) 

 50 gr gesnipperde 
sjalotjes 

 150 gr boter, in blokjes 
ijskoud 

 ½ tl sucro 
 
Overige 

 10 kleine trostomaatjes 

1. Snijd de bollen gerookte knoflook horizontaal 
doormidden.  

2. Hak de lavas grof.  
3. Smelt de boter en voeg de knoflook en lavas toe. 

Laat op zeer laag vuur (75º) gedurende 1½ - 2 uur 
trekken. 

4. Zeef de boter en gebruik deze om het brood in te 
bakken. 

 
Asperges 
1. Schil de asperges (of doe het niet, afhankelijk van de 

dikte), blancheer in water met zout en koel direct 
terug op ijswater. 

 
Soldaatjes 
1. Snijd het Turks brood in strakke repen (lange 

vingers!), 4 p.p. en bak ze in de knoflookboter 
goudbruin.  

2. Zout even na en laat op keukenpapier afkoelen. 
 
Botervinaigrette 
1. Doe de witte wijn in een pan, los al roerend de sucro 

hier in op en kook in met de sjalot tot de helft.  
2. Zeef, monteer met de koude boter en houd warm op 

75º.  
3. Schuim op met de Bamix. 
 
Overige 
1. Snijd de tomaatjes in zessen en verwijder de 

zaadlijsten. 



of pomodori 

 100 gr gerookt spek in 
blokjes 

2. Bak de spekjes uit en laat uitlekken op 
keukenpapier. 

 
Afwerking en presentatie 
1. Warm de asperges op met een beetje roomboter en 

de gevogeltefond. Breng op smaak met zout en 
peper. 

2. Bouw de salades nu op als een soort mikado: 
asperges, broodsoldaatjes, 5 tomaatstukjes, spekjes. 
(wel groeperen, niet ordenen) 

3. Schep de botervinaigrette royaal over de salade. 

 
Sous-vide gegaarde heekfilet met gebakken schorseneren en room-lauriersaus 

Ingrediënten 10 personen 
Heek 

 800 gr. heekfilet 

 olijfolie 

 verse laurier 

 peper en zeezout 
 
Schorseneren 

 1 kg. schorseneren 

 1 citroen 

 zout 

 100 gr. boter 
 
Saus 

 gaarvocht van de heek 

 1 dl. room 

 100 gr. boter 
 

Heek 
1. Maak de heek schoon en verwijder de laatste 

graatjes. 
2. Portioneer, bestrooi met peper en zout en verdeel 

de stukken over vacuümzakken. 
3. Leg er per 100 gr. heek 1 laurierblad in en giet er 

1 el. olijfolie bij. 
4. Trek vacuüm. 
5. Gaar de heek 15 minuten in een warmwaterbad 

van 50º. Kerntemperatuur 45º. 
 
Schorseneren 
1. Trek keukenhandschoenen aan (het witte vocht 

in schorseneren maakt hardnekkige bruine 
vlekken op je huid die je maar moeilijk krijgt weg 
gewassen).  

2. Schrob onder de kraan het zand van de 
schorseneren.  

3. Schil ze met een dunschiller en dompel ze 
onmiddellijk onder in citroenwater om te 
voorkomen dat ze bruin kleuren. 

4. Snijd ze op het juiste formaat (opmaak!). 
5. Blancheer in water met zout, spoel koud en 

bewaar tot gebruik in de koeling. 
 
Saus 
1. Snijd de vacuümzakken open en giet het vocht in 

een pannetje. 
2. Doe de room erbij en kook in tot voldoende 

volume. 
3. Schuim de saus op met de boter en breng zo 

nodig op smaak. 
 
 



Afwerking en presentatie 
1. Bak de geblancheerde schorseneren goudbruin in 

de boter. 
2. Kruid met peper en zout. 
3. Leg er een paar op het midden van het bord. 
4. Bak de heek kort aan op de huid tot krokant. 
5. Leg op de schorseneren, werk af met de saus en 

garneer met een laurierblad. 

 
 
 
Kalfssukade in eigen jus, rode-uiencompote, bitterbal van andijviestamp met 
mosterddressing en zuurkooltortilla 

Ingrediënten 10 personen 

 10 kalfssukadelapjes à 
150 gr. 

 100 gr. knolselderij 

 100 gr. prei 

 100 gr. winterpeen 

 5 jeneverbessen, 
gekneusd 

 2 laurierblad 

 1 kaneelstokje 

 ½ fles rode wijn 

 1 ltr. kalfsbouillon 
(Aromont) 

 1 tl. tomatenpuree 

 2 el. bloem 

 peper en zout 

 boter 
 
 
Rode-uiencompote 

 1 rode ui 

 1 el. bruine basterdsuiker 

 250 ml. rode wijn 

 15 gr. boter 
 
Bitterbal van andijviestamp 

 800 gr. aardappelen 

 150 gr. andijvie 

 100 gr. boter 

 125 gr. gerookt spek 

 50 gr. room 

 2 eidooiers 

 100 gr. paneermeel 

1. Snijd selderijknol, prei en winterpeen in stukken. 
2. Bestrooi de sukadelapjes met zout en peper en 

braad ze in de boter aan op kleur. 
3. Neem de lapjes uit de pan, verwijder het 

overtollige vet tot 1 el. en ontzuur daarin de 
tomatenpuree. 

4. Doe de stukken selderij, prei en peen erbij en zet 
even aan. 

5. Betrooi met bloem en blus af met de wijn en de 
kalfsfond. 

6. Doe de kruiderij erbij en laat even opkoken. 
7. Leg de lapjes in snelkookpan en overgiet met het 

kookvocht. Breng op druk 
8. Laat 40 minuten koken. 
 
Rode-uiencompote 
1. Snipper de ui, zet aan tot glazig in de boter. 
2. Doe de suiker erbij en blus af met een beetje wijn. 
3. Laat op laag vuur karameliseren. Voeg telkens 

als de pan bijna droog is weer wat wijn toe N.B. 
op de wijze van een risotto. 

 
Bitterbal van andijviestamp (N.B. begin hier het 
eerst mee) 
1. Snijd de aardappels in blokjes en de andijvie in 

een fijne chiffonade. 
2. Kook de blokjes aardappel gaar en vermeng met 

de andijvie, de boter, room en eidooiers tot 
stamp. 

3. Snijd het spek in kleine bruinoise en bak het uit. 
4. Doe het bij de stamp en breng hoog op smaak 

met zout en peper. 
5. Breng over in een platte schaal, dek af en laat zo 



 2 eiwit 

 melk 

 100 gr. Panko 
 
Mosterdressing 

 1 ei 

 2 tl. Dijonmosterd 

 1 el. balsamico 

 1 el. sherryazijn 

 1 dl. olijfolie 

 2 dl. maïskiemolie 

 zout 
 
Zuurkooltortilla 

 500 gr. aardappelen 

 2½ dl. room 

 4 el. olijfolie 

 ½ el. truffelolie 

 zout 

 100 gr. zuurkool 

 100 gr. champignons 

 20 gr. paddenstoelen 
(gedroogd) 

 5 eidooiers 

 4 el. paddenstoelennat 

 1 el. cognac 

lang mogelijk opstijven in de koelkast.  
 
Mosterdressing 
1. Maak een dunne mayonaise met de garde of de 

Bamix (gaatjesschijf) met een duidelijk 
mosterdkarakter. 

 
Zuurkooltortilla 
1. Gaar de aardappelen en bewaar 2 dl. kookvocht. 
2. Pureer met de knijper en doe kookvocht, room 

en olijfolie erbij en roer tot een glad mengsel. 
3. Breng op smaak met truffelolie en zout. 
4. Vul kleine potje tot de helft met puree. 
5. Week de gedroogde paddenstoelen in cognac en 

wat warm water. 
6. Halveer de champignons en bak ze in de boter 

tot ze kleuren. 
7. Doe de geweekte paddenstoelen erbij (bewaar 

het vocht) en bak nog even mee. 
8. Neem uit de pan en hak grof. 
9. Verdeel over de potjes, leg er een halve eetlepel 

zuurkool op en zet koel weg tot gebruik. 
2. Maak au bain-marie een sabayon van de 

eidooiers en het paddenstoelennat. Zeef zo 
nodig. N.B. de sabayon is goed als je op de 
achterkant van een houten lepel een ‘paadje’ 
kunt trekken. 

 
Afwerking en presentatie 
1. Zeef het stoofvocht van de sukadelapjes en kook 

in tot ± een derde. 
2. Kleur een gesnipperde ui zachtjes in wat boter, 

blus af met het ingekookte stoofvocht en maak af 
tot een mooie jus. Zeef. 

3. Zet de pureepotjes tijdig in een oven van 60º om 
op te warmen. 

4. Maak met een kleine ijsboltang ballen van de 
andijviestamp. 

5. Sla het eiwit los en leng aan met wat melk. 
6. Haal de ballen door het paneermeel, vervolgens 

door het eiwit en dan door de Panko, die met de 
deegroller iets fijner is gemaakt. 

7. Frituur op 180º. 
8. Leg een sukadelapje midden op het bord, 

nappeer met saus en garneer met de 
uiencompote en de andijviebitterbal met 



mosterddressing. 
9. Zet het pureepotje erbij en top af met wat 

sabayon. 

 
 
Met vanille gegaarde Conferencepeer, sabayon van het gaarvocht, notenparfait en 
een sesam-citruskoekje 

Ingrediënten 10 personen 
Peren 

 10 Conferenceperen 

 3 vanillestokjes 

 300 gr. boter 

 3 dl. witte wijn 

 3 dl. suikerwater 
 
Sesam-citruskoekje 

 150 gr. boter 

 170 gr. poedersuiker 

 30 gr. glucose van 50º 

 180 gr. wit sesamzaad 

 20 gr. zwart sesamzaad 

 140 ml. sinaasappelsap 

 25 gr. bloem 
 
Notenparfait 

 5 dl. Debic Parfait 

 50 gr. gesuikerde nootjes 
(Bresillienne) 

 50 gr. pistachenootjes 

 50 gr, hazelnootpasta 
 
Sabayon 

 2 eidooiers 

 1 dl. kookvocht van de 
peren 

  1 el. suiker 

Peren 
1. Schil de peren en verdeel ze met de overige 

ingrediënten over een aantal vacuümzakken. 
2. Trek vacuüm en gaar 40 minuten in een 

warmwaterbad van 80º. 
3. Bewaar het vocht. 
 
Koekje 
1. Maak de boter zacht en vermeng met de glucose 

en de poedersuiker. 
2. Doe er het sinaasappelsap en de bloem bij en dan 

de twee soorten sesam. 
3. Laat zo lang mogelijk opstijven in de koelkast. 
4. Maak op een siliconenmatje koekjes mbv een 

vorm of uit de losse hand. 
5. Bak 6 tot 8 minuten af in een oven van 170º. 
 
Notenparfait 
1. Klop de parfait op in een planeetmenger en 

vermeng met de hazelnootpasta. 
2. Spuit bolletjes op een siliconenmatje en vries in. 

Neem een bolletjessilipat. 
 
Sabayon 
1. Klop de eidooiers met het vocht en de suiker au 

bain-marie tot een sabayon.  
 
Afwerking en presentatie 
1. Leg een peer in een diep bord en giet er wat 

sabayon over. 
2. Los de halve bolletjes notenparfait en duw 2 

helften stevig op elkaar. 
3. Haal ze door een mengsel van gesuikerde 

pistachenootjes en serveer met het citruskoekje 
bij de peer. 

 
 
 


