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TAPAS 
 

Tempura van gamba met truffelmayonaise 
en 

Uientaartje 
Wijn: Viu Manent, Reserva, Chardonnay, 2010  9,95 

* 
Paddenstoelenbouillon met soja en rijstazijn 

en 
Velouté van kastanjes en koffie met knoflookchips 

Wijn: Barbera d’Asti, Rosso, Suri, 2009  8,50 
* 

Canneloni van zoete aardappels, rauwmelkse geitenkaas en eendenborst 
en 

Panna cotta van bloemkool en gedroogde Parmaham 
Wijn: Secreto, Viu Manent, pinot noir, 2009 10,95 

* 
Focaccia met hertensteak en pompoen 

en 
Oester Rockefeller 

Wijn: Idem 
* 

Gin-and-tonicijs met witte chocoladebrownie 
en 

Gebrand geitenkaasje met kruiden-notensalade en rozenwatersiroop 
Wijn: Villa Jolanda, Rosso, Imperiale  6,95 
 
Tempura van gamba met truffelmayonaise en Uientaartje 

Ingrediënten 10 personen 

 10 gamba’s (8/12) 

 10 satéprikkers 
 
Truffelmayonaise 

 2 eidooiers 

 ½ tl. mosterd 

 ½  el. rode wijnazijn 

 2 tn. knoflook 

 ¾  dl. maïskiemolie 

 ¾  dl. olijfolie 

 1 el. truffeltapenade 

 1 el.. melk 

 zout en peper 
 

Gamba’s 
1. Pel de gamba’s, maar laat de staart zitten. 
2. Steek ze op een satéprikker. 
3. Leg in de koeling tot gebruik. 
 
Truffelmayonaise 
N.B. Zorg dat de ingrediënten op 
kamertemperatuur zijn. 
1. Mix de eidooiers met de mosterd, de 

fijngehakte knoflook en de azijn. 
2. Doe er beetje bij beetje de oliën bij. 
3. Klop tot een gladde en stevige massa, doe de 

truffeltapenade erbij en meng door elkaar. 
4. Giet er vervolgens zoveel melk bij tot de 

mayonaise de gewenste dikte heeft. 



Tempurabeslag 

 100 gr. tempurapoeder 

 160 ml. Spa bruis 

 Japans broodkruim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Breng op smaak met zout en peper. 
N.B. de truffelmayonaise is in de koelkast een 
week houdbaar. 
 
Tempurabeslag 
1. Meng het tempurapoeder met de ijskoude Spa 

bruis vlak voor het frituren (=service). 
2.  Roer met een vork (of eetstokjes), geen garde, 

het beslag hoeft niet helemaal glad te zijn. 
Kleine klontjes zijn goed, te lang roeren is fout. 

3. Gebruik het direct. 
 

Afwerking en presentatie 
1. Verhit de frituur tot 180º. 
2. Haal de gamba’s door de tempura en daarna 

door het broodkruim. 
3. Frituur tot goudbruin en krokant ± 1 minuut. 
4. Vul kleine glaasjes met truffelmayonaise en 

steek hierin de gamba. 

Uientaartje 
Ingrediënten 10 personen 

 2 zoete Spaanse/witte uien 

 2 el. boter 

 3 el. verse tijmblaadjes 

 zout en peper 

 3 vel bladerdeeg (10x10) 

 eidooier 

1. Maak de uien schoon, halveer ze en snijd ze in 
julienne. 

2. Bak de julienne met de tijm al roerend op matig 
vuur in de boter goudbruin. 

3. Breng op smaak met zout en peper. 
4. Houd warm tot gebruik. 
5. Steek  rondjes van het bladerdeeg uit van 6 cm 

ø en besmeer deze met eidooier. 
6. Bak ze 8 à 10 minuten in een oven van 200º tot 

goudbruin. 
7. Laat op een rek afkoelen en halveer ze 

overlangs. 
8. Vul de onderste helft met ui en leg de andere 

helft als deksel erop. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Rechauffeer de uientaartjes op 80º. 
2. Leg ze op een warm bordje en serveer ze met 

de gamba in truffelmayonaise. 

 
 
 
 
 
 
 



Paddenstoelenbouillon met soja en rijstazijn 
Velouté van kastanjes en koffie met knoflookchips 

Ingrediënten 10 personen 

 1¼ kg. 
kastanjechampignons 

 2 tn. knoflook 

 2 el. olijfolie 

 1¼ ltr. groentenbouillon 
 
Clarifique 

 25 gr. prei 

 5 eiwit 
 

 60 ml. sojasaus 

 2 el. rijstazijn 

 zout en peper 
 
Focaccia (zie bij de 
hertensteak) 

 olijfolie 
 
 
 
 
 
 
 
Velouté van kastanjes en 
koffie 
met knoflookchips 

1. Hak de paddenstoelen en de knoflook fijn. 
2. Fruit met de olijfolie aan en blus af met de 

groentenbouillon. 
3. Breng aan de kook en laat ± 30 minuten 

trekken. 
4. Neem van het vuur, passeer door een zeef en 

laat afkoelen tot ± 50º. 
 
Clarifique 
1. Meng de fijngesneden prei met de eiwitten. 
2. Doe bij de bouillon en zet terug op het vuur. 
3. Houd tegen het kookpunt aan tot de bouillon 

helder wordt. 
4. Neem van het vuur en passeer door een 

kaasdoek. 
5. Giet terug in een schone pan en breng op 

smaak met sojasaus, rijstazijn, zout en peper. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Serveer de bouillon in een klein glaasje met een 

sneetje (geroosterde) focaccia. (licht insmeren 
met olijfolie en roosteren in een droge pan.) 

 
 
 

Ingrediënten 10 personen 
 
Koffiebouillon 

 5 dl. kippenbouillon 

 5 dl. melk 

 20 gr. boter 

 30 gr. koffiebonen 

 10 gr. gemalen koffiebonen 

 50 gr. sjalotten 

 1 dl. witte wijn 
 
Velouté 

 400 gr. gepelde kastanjes 

 1 ltr. koffiebouillon 

 40 gr. boter 

 1 laurierblad 

Koffiebouillon 
1. Snijd de sjalotjes in dunne ringen. 
2. Fruit in de boter glazig en blus af met de wijn. 
3. Laat de wijn verdampen, doe dan de 

kippenbouillon en de melk erbij. 
4. Breng aan de kook en zet dan het vuur uit. 
5. Doe de koffiebonen en de gemalen koffie erbij. 
6. Laat met het deksel op de pan 15 minuten 

trekken. 
7. Passeer door een kaasdoek en houd warm. 
 
Velouté 
1. Bak de kastanjes in de pan op laag vuur. N.B. 

ze mogen niet verkleuren. 
2. Doe de koffiebouillon erbij en dek de pan af. 
3. Laat op laag vuur 10 minuten zachtjes trekken. 



 Fleur de sel 
 
 
Knoflookchips 

 2 tn. knoflook 

 olijfolie 

4. Breng op smaak met een snufje Fleur de sel. 
 
 
Knoflookchips 
1. Snijd de gepelde knoflook in dunne plakjes. 
2. Bak ze heel kort in de olijfolie tot ze licht 

kleuren en leg ze op keukenpapier. 
Afwerking en presentatie 
1. Haal de kastanjes en het laurierblad uit de 

bouillon. 
2. Pureer de kastanjes in de Magimix en doe er 

steeds beetjes bouillon bij. Het resultaat moet 
een smeuïge, schuimige velouté zijn. 

3. Breng evt. op smaak en houd warm 
4. Giet in warme espressokopjes, strooi er 

knoflookchips over en serveer samen met de 
paddenstoelenbouillon en het sneetje focaccia. 

 
 
Canneloni van zoete aardappels, rauwmelkse geitenkaas en eendenborst 
Panna cotta van bloemkool met gedroogde Parmaham 

Ingrediënten 10 personen 
Canneloni 

 1 flinke zoete aardappel 

 zout en peper 

 250 gr. rauwmelkse 
geitenkaas 

 1 eendenborst 

 zout en peper 
 
Jus 

 2½ dl. gevogeltebouillon 
(Aromont) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canneloni 
1. Snijd 10 dunne plakken (en een paar meer voor 

de breek) van de aardappel. 
2. Leg ze tussen 2 vellen bakpapier of silipads. 
3. Bak ze 3 minuten in een oven van 160º. 
4. Laat afkoelen. 
5. Bak de eendenborst op het vel tot krokant (niet 

omdraaien) en laat afkoelen. 
6. Snijd dunne plakken van de eendenborst. 
7. Leg op elk plakje aardappel een plakje 

eendenborst en daarop de geitenkaas. 
8. Rol op als een sushi en snijd de uiteinden recht 

af. 
9. Rechauffeer nog even in de oven. 
 
Jus 
1. Kook de bouillon in tot stroopdikte. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Kwast een streep jus diagonaal over het bord. 
2. Geef de canneloni een plek. 
 



Panna cotta van bloemkool 
met gedroogde Parmaham 

Ingrediënten 10 personen 

 3 plakken parmaham 

 250 gr bloemkoolroosjes 

 ½ el salie 

 1 ltr melk 

 2½ dl. room 

 peper en zout 

 6 bl. gelatine 

1. Droog de plakken ham op bakpapier in een 
oven van 90º tot krokant is. Laat afkoelen en 
bewaar op een droge plaats tot gebruik. 

2. Kook de bloemkool en de kruiden in de melk 
met wat zout net gaar en giet af. Pureer en 
meng met de room. 

3. Druk door een fijne zeef en breng op smaak met 
zout en peper.  

4. Week de gelatine in koud water, knijp uit en los 
op in een bodempje warm water. Meng door de 
bloemkoolroom.  

5. Vul natte amuseglaasjes en laat in de koelkast 
opstijven. 

Afwerking en presentatie 

1. Stort de panna cotta of serveer uit de glaasjes 
2. Garneer met een stukje gedroogde ham en 

serveer samen met de canneloni. 

 
Focaccia met hertensteak en pompoen en Oester Rockefeller 

Ingrediënten 10 personen 
Focaccia 

 850 gr. bloem 

 4 el. droge gist 

 20 gr. zout 

 0,6 dl. olijfolie extra vierge 

 5 dl. water 

 boter 

 1 el. grof zeezout 

 3 el. olijfolie 
 

 350 gr. hertensteak 

 3 el. olijfolie 

 250 gr. pompoen 

 2 el. honing 

 zout en peper 
 
 
 
 
 
 

Focaccia 
1. Verwarm de oven op 230º. 
2. Meng alle droge ingrediënten en doe de 

olijfolie en het water erbij. 
3. Kneed 15 minuten en zet het deeg op een 

warme plaats. 
4. Laat rijzen tot 2x het volume. 
5. Kneed opnieuw en laat 15 minuten rijzen. 
6. Vet een bakplaat licht in met boter. 
7. Druk het deeg uit in een laag van 1 cm. 
8. Bestrooi met grof zeezout en besprenkel met 

olijfolie. 
9. Bak 2 minuten op 230 gr. onderin de oven. 
10. Breng de temperatuur terug tot 180º. 
11. Bak nog 12 minuten tot mooi bruin. Evt. iets 

langer. 
12. Haal het brood uit de oven en laat afkoelen op 

een rooster. 
13. Keer het tijdens het afkoelen om condensatie te 

voorkomen. 
 
Hertensteak 
1. Bak de steak even aan beide zijden in 1 el. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oester Rockefeller 

olijfolie zodat het binnenste nog rood is (rare). 
2. Zet opzij, afgedekt met alufolie. 
3. Bak de pompoenplakken in 1 el. olijfolie 

beetgaar en breng op smaak met zout en peper. 
4. Lepel er de honing over en laat karameliseren. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Snijd de focaccia in stukken van 3 x 5 cm. 
2. Snijd deze overlangs door midden. 
3. Grill de stukken focaccia. 
4. Snijd de hertensteak in plakken. 
5. Beleg de stukken focaccia beurteling met 

pompoen en steak. 
6. Serveer met de oester Rockefeller. 

Ingrediënten 10 personen 
Vulling 

 200 gr. wilde spinazie 

 2 sjalotjes 

 150 gr. boter 

 2½ el. peterselie, gehakt 

 2½ el. bladselderij, gehakt 

 4 el. Panko (Japans 
broodkruim) 

 zout en peper 

 tabasco of cayennepeper 
 
Oesters 

 10 oesters nr. 2 

 Pernod 
 
Garnering 

 1 citroen 

Vulling 
1. Fruit de gehakte sjalotjes 2à 3 minuten in de 

boter 
2. Roer de gewassen spinazie erdoor en laat 

slinken. 
3. Doe de peterselie, selderij en de Panko erbij en 

bak zachtjes op laag vuur.  
4. Breng op smaak met zout, peper en tabasco of 

cayennepeper. 
 
Oesters 
1. Open de oesters met een oestermes en een 

keukendoek. 
2. Ver warm de oven op 220º. 
3. Verdeel de vulling over de oesters. 
4. Besprenkel ze met Pernod. 
5. Zet ze ± 5 minuten in de oven tot ze borrelen en 

goudbruin zijn. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Serveer de oester op een bedje van grof zout 

met de hertensteak op een warm bord. 
2. Garneer met een partje citroen. 

 
Gin-and-tonicijs met witte chocoladebrownie 
Gebrand geitenkaasje met kruiden-notensalade en rozenwatersiroop 

Ingrediënten 10 personen 
IJs 

 5 dl. tonic 

 5 dl. Gin 

 100 gr. fijne suiker 

IJs 
1. Breng tonic en gin aan de kook. 
2. Laat enkele minuten goed doorkoken. 
3. Los eerst de suiker op, laat afkoelen tot ca 65 C 

los en daarna de geweekte gelatine in het 



 1 bl. gelatine 
 
Brownie 

 125 gr. boter 

 70 gr. witte chocolade 

 5 eidooiers (gebruik de 
dooiers die overblijven van 
de clarifique) 

 125 gr. kristalsuiker 

 55 gr. bloem 

 ½ tl. bakpoeder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebrand geitenkaasje met 
kruiden-notensalade en 
rozenwatersiroop 

mengsel op. 
4. Laat afkoelen en draai er ijs van. 
5. Breng over in een bekken en bewaar in de 

vriezer. 
 
Brownie 
1. Smelt de boter met de chocolade. 
2. Klop eidooiers en voeg al kloppende d suiker 

toe. 
3. Roer het chocolademengsel erdoor. 
4. Zeef bloem en bakpoeder erdoor en roer tot een 

glad beslag. 
5. Stort het uit op een bakplaat bekleed met 

bakpapier. 
6. Bak 25 minuten in een oven van 170º. 
7. Laat afkoelen op een rooster en verkruimel de 

brownie dan. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Leg een bol ijs op een koud bordje en strooi er 

de verkruimelde brownie omheen. 
2. Serveer met het geitenkaasje (zie beneden). 

Ingrediënten 10 personen 
Rozenwatersiroop 

 2 dl. rozenwater 

 150 gr. fijne suiker 
 
Geitenkaas 

 2 rollen geitenkaas à 125 
gr. en 3 cm ø 

 8 tl. rietsuiker 
 
Kruiden-notensalade 

 8 tk. dille 

 8 tk. kervel 

 2 tk. dragon 

 8 spr. bieslook 

 2 el. pistachenoten 

 2 el. zonnebloempitten 

 50 gr. rucola 
 
 

Rozenwatersiroop 
1. Meng het rozenwater met de suiker en kook in 

tot een lichte siroop. 
 
Geitenkaas 
1. Snijd de geitenkaas in schijven van 2 cm dik. 
2. Verdeel over de schijfjes wat rietsuiker. 
3. Kleur met de brander of leg ze onder de 

salamander vlak vóór de service. 
 
Kruiden-notensalade 
1. Rooster de zonnebloempitten. 
2. Pluk de kruiden grof. 
3. Snijd de rucola fijn. 
 
Dressing 
1. Meng de ingrediënten. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Meng de salade met de dressing. 



Dressing 

 ½ dl. Pedro Ximénez 

 ½ dl. walnootolie 

 20 ml. aceto balsamico 

2. Leg de gebrande kaas op een bordje. 
3. Wat salade ernaast. 
4. Druppel er wat rozenwatersiroop over. 

 


