
CUISINE CULINAIRE ZAANSTAD 
 

Menu februari 2013 
 

‘Nieuw Chinees’ 

 
Appel-garnaalrolletje met mangocompôte en sinaasappel- en misodressing 

Gefrituurde oester in kataifideeg met groentensaus en wasabimayonaise 
 
* 

Gestoomde kabeljauw met gewokte broccoli 
Gedrenkte kip met Kantonese saus en Chinese eiermie 

 
* 

Dumplings met gembersaus 
Chiu Chow-eend met kousenband 

 
* 

Pandanpudding met blauwe bessen en bosbessen- en kokossaus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijnen: 
Voor: 
Conde de Caralt, Cava, semisec               9,95 
 
Tussen: 
Doriam, Nero d’avola, Sicilia, 2011           4,95 
 
Hoofd: 
Castano Monastrel, 2010, Monastrel     7,95 
 
Na: 
Pink port                                                            10,95 

 



Appel-garnaalrolletje met mangocompôte en sinaasappel- en misodressing 

Ingrediënten 15 personen 
Appel 

 3 dl. rode wijn 

 150 gr. suiker 

 3 Granny Smith 
 
Sinaasappeldressing 

 3 dl. vers geperst 
sinaasappelsap 

 3 st. citroengras 
 
Misodressing 

 1,5 dl. misopasta 

 1,5 dl. water 

 75 gr. suiker 
 
Mangocompôte 

 1 rijpe mango 

 1 rood pepertje 

 1 handje 
korianderblaadjes 

 1 sjalot 

 0,5 dl. water 

 wittewijnazijn 

 50 gr. Suiker, indien 
mango niet rijp. 

 
Garnaalrolletje 

 15 tijgergarnalen 
(16/20) 

 15 loempiavellen 

 4 norivellen 

 maïzena 
 

Appel 
1. Schil de appel en snijd er repen van ter grootte van 

de garnalen. 
2. Breng de wijn met de suiker aan de kook en laat 3 

minuten doorkoken. 
3. Doe de appelrepen erbij en breng opnieuw aan de 

kook. 
4. Haal van het vuur en zet in de koeling tot gebruik. 
 
Sinaasappeldressing 
1. Breng sap en citroengras aan de kook, laat 15 

minuten trekken en iets inkoken. 
2. Zeef en laat afkoelen. 
 
Misodressing 
Opmerking: minder suiker dan in 1e versie, wordt te 
zoet. 5 minuten koken is voldoende, anders 
‘verkook’je de smaak. 
1. Maak een siroop van water en suiker. 
2. Doe de misopasta erbij, laat 5 minuten trekken en 

iets inkoken. 
3. Haal de pan van het vuur en laat afkoelen 
 
Mangocompôte 
Opmerking: voeg alleen suiker toe indien gewenst. Bij 
rijpe mango niet nodig. 
1. Schil de mango en snijd het vruchtvlees in kleine 

brunoise. 
2. Verwijder de zaadjes uit het pepertje en snijd het 

piepklein. 
3. Hak de korianderblaadjes fijn. 
4. Snipper de sjalot, bak glazig, doe het water (en de 

suiker erbij) en laat opkoken. 
5. Haal van het vuur, roer de mango erdoor en breng 

op smaak met wat azijn. 
 
Garnaalrolletje 
Opmerking: geen volledig dicht gevouwen loempia 
maken, te veel deeg, zijden open houden, deeg 1,5 om 
de vulling. Garnalen eerst voorbakken, anders zijn ze 
niet gaar door het frituren. 
1. Haal de appelrepen uit de wijn. 
2. Pel de garnalen en verwijder het darmkanaal met 

een cocktailprikker. Laat de staart zitten (opmaak). 
3. Leg op een stukje norivel (± 1/6  , niet te groot, de 

nori gaat overheersen) een garnaal en een reep 



appel. 
4. Rol op, leg het op een loempiavel en maak er een 

loempiaatje van (Zie opmerking). N.B. Laat de 
staart van de garnaal eruit steken. 

5. Plak de rand van het loempiavel vast met een 
maïzenapapje.  

 
Afwerking en presentatie 
1. Frituur de loempiaatjes op 170º goudbruin en 

krokant. 
2. Leg wat mangocompôte op het bord, snijd het 

loempiaatje diagonaal door en schik het ernaast. 
3. Nappeer met sinaasappel- en misodressing. 
4. Serveer samen met de gefrituurde oester. 
 

Gefrituurde oester in kataifideeg met groentensaus en wasabimayonaise 

Ingrediënten 15 personen 
Oesters 1 

 15 oesters 
 
Groentensaus 

 2 tomaten 

 1 appel 

 ½ ui 

 3 tn. knoflook 

 2 el. suiker 

 2 el. zure rijstazijn 

 1 el. sojasaus 

 zwarte peper 

 2 dl. water 

 2 el. maïzena 
 
Wasabimayonaise 

 1 ei 

 1 tl. mosterd 

 2 el. wittewijnazijn 

 3 dl. olie 

 1 tl. Wasabipasta 
(gedroogde wasbi 
poeder aanmaken met 
iets azijn en 30 sec. 
kneden) 

 
Oesters 2 

 bloem 

 tempurameel 

Oesters 1 
1. Haal de oesters uit de schelp, controleer ze op gruis 

(spoel ze evt. af met water, liever niet je verliest 

veel smaak) en dep ze droog. 
2. Zet koel weg. 
 
Groentensaus 
1. Ontvel de tomaten en snijd ze met de ui en de 

knoflook heel fijn. 
2. Rasp de appel. 
3. Breng het water aan de kook, doe alle ingrediënten 

erbij en laat heel even koken. 
4. Maak een maïzenapapje en roer het door de 

groenten. 
5. Laat de saus binden, haal van het vuur en laat 

afkoelen. 
6. Breng op smaak met zout en/of azijn. 
 
Wasabimayonaise 
 
1. Gedroogde wasbi poeder (1 el poeder = 1 tl pasta) 

aanmaken met iets azijn en minimaal 30 sec. 
kneden tot pasta. Dan oplossen in de 
wittewijnazijn. 

2. Maak de mayonaise op de bekende manier in een 
hoge beker met de staafmixer. 

3. Breng op smaak met zout en evt. nog wat 
mierikswortelpasta (in de koelkast). 

 
Oesters 2 (vlak voor de service) 
1. Maak een tempurabeslag volgens de 



 kataidideeg 
 
 
Ganering 

 ½ krop Romaine sla 

gebruiksaanwijzing, (100gr bloem op 80 gr ijskoud 
water). 

2. Haal de oesters door de bloem en daarna door het 
tempurabeslag. 

3. Wikkel de oester in een pluk kataifideeg. Zorg dat 
de oester aan alle kanten is bedekt met deeg. 

4. Frituur de oester op 170º goudbruin. Laat uitlekken 
op keukenpapier. 

5. Zeef de olie en geef aan ‘eend met kousenband’ 
kousenband kan hierin nog gefrituurd worden. 

 
Afwerking en presentatie 
1. Halveer de bladen Romaine en haal de nerf eruit. 
2. Leg een blad op het bord, lepel er wat groentensaus 

en wasabimayonaise over. 
3. Leg de oester erop. 
4. Serveer samen met het ganaalrolletje. 

 
Gestoomde kabeljauw met gewokte broccoli 

Ingrediënten 15 personen 
Kabeljauw 

 1 kg. kabeljauw (loin) 

 2 tl. zeezout 

 20 cm verse gember 

 3 bosui 

 lichte sojasaus 

 donkere sojasaus 

 5 el arachideolie 

 4 tl. sesamolie 

 korianderblaadjes 
 
Broccoli 

 2 stronken broccoli 

 8 tn. knoflook 

 arachideolie 

 zout en peper 

 1 dl. water 

 1 el. geroosterde 
sesamolie 

Kabeljauw 
1. Dep de kabeljauw droog, wrijf beide zijden in met 

zout  en portioneer in 15 stukken. 
2. Olie een gastroplaat en leg de kabeljauw hierop. 
3. Snijd een dunne julienne van de gember en verdeel 

die over de vis. 
4. Zet de kabeljauw 5 à 7 minuten (afhankelijk van de 

dikte) in de stoomoven. 
 
Broccoli 
1. Verdeel de broccoli in kleine roosjes.  
2. Snijd de knoflook in dunne plakjes. Wok ze 30 

seconden in arachideolie tot ze beginnen te kleuren. 
3. Doe de broccoli erbij en wok nog 2 minuten. 
4. Giet het water erbij, dek af en stoom de broccoli nog 

± 5 minuten. Moet wel ‘bite’ houden. 
5. Doe de sesamolie erbij en wok nog 30 seconden. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Verdeel de kabeljauw over de borden. 
2. Lepel een halve koffielepel lichte en een halve 

koffielepel donkere sojasaus over de vis. 
3. Snijd de bosui in dunne ringen en verdeel over de 

vis. 
4. Verhit de sesamolie tot hij dampt en giet een 

koffielepel over de vis. 
5. Garneer met broccoliroosjes. 
6. Serveer samen met de gedrenkte kip. 



Gedrenkte kip met Kantonese saus en Chinese eiermie 

Ingrediënten 15 personen 
Kip 

 2 scharrelkippen 

 2 el. zout 

 Kippenbouillon (Di: 
maakt de bouillon, 
Wo kan hem ook 
gebruiken) 

 10 bosuitjes 

 10 plakjes verse 
gember 

 zwarte peper 
 
Kantonese saus 

 5 bosui 

 10 cm verse gember 

 zout 

 1 rood pepertje 

 1 dl. arachideolie 
 
Chinese eiermie 

 200 gr. eiermie 

 bouillon van de kip 
 

Kip 
1. Wrijf de kippen in met zout, leg ze in een pan, 

overgiet ze met kippenbouillon en breng aan de 
kook. 

2. Doe de bosui en de gember erbij en maal er wat 
peper over. 

3. Leg het deksel op de pan en pocheer 20 minuten. 
4. Neem de pan van het vuur en laat 1 uur staan. 
5. Haal de kippen uit de bouillon, dompel ze in 

ijswater en laat afkoelen. (Di: Bewaar de bouillon 
voor de tweede avond in een pan in de koelkast) 

6. Haal ze dan uit het ijswater en dep droog,. 
7. Snijd het vlees in éénhapsstukjes en breng op smaak. 
 
Kantonese saus 
1. Snijd het lichte deel van de bosuitjes in fijne ringen. 
2. Rasp de gember en snijd het pepertje zonder zaadjes 

fijn. 
3. Doe alles met zout in een schaal. 
4. Verhit de arachideolie tot hij dampt en schenk 

erover. N.B. de olie moet goed heet zijn, dan trekt hij 
de smaak uit de ingrediënten. 

5. Schep goed door elkaar en breng evt. op smaak. 
 
Chinese eiermie 
1. Kook de eiermie gaar in de kokende bouillon. N.b. 

proef of er voldoende zout in de bouillon zit. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Verhit de kipstukjes 2 minuten op de finishstand in 

de combi-oven, (handiger en lekkerder: in de 

bouillon doorwarmen). 
2. Verdeel de kipstukjes over de borden, leg er een 

plukje mie naast en lepel er wat saus over. 
3. Serveer samen met de kabeljauw. 

 
Dumplings met gembersaus 

Ingrediënten 15 personen 
Deeg 

 300 gr. bloem 

 2 dl. water 

 snuf zout 

 1 el. olie 
 
Vulling 

Deeg 
1. Doe de bloem met het zout in de Magimix (plastic 

mes). 
2. Breng het water aan de kook, giet het bij de bloem 

en draai er een deeg van. Laat even rusten. 
3. Rol het deeg met de pastamachine uit tot een dunne 

lap en steek er 30 rondjes van 8 cm Ø uit. Maak er 
wat meer voor de breek. 

 



 200 gr. varkensgehakt 

 100 gr. tijger garnalen 
van het voorgerecht. 

 bieslook 

 1 el. aardappelmeel 

 sesamolie 

 zout en peper 
 
Dressing 

 3 dl. zwarte azijn 

 sap van 1 citroen 

 2 el. suiker 

 10 cm verse gember 

Vulling 
1. Hak de garnalen fijn en meng ze met het gehakt, 

aardappelmeel, gehakte bieslook goed door elkaar. 
2. Breng op smaak met sesamolie, zout en peper. 
 
Dressing 
1. Rasp de gember en doe hem bij de azijn. 
2. Breng op smaak met citroensap en suiker. 
 
Dumplings 
1. Verdeel de vulling over de rondjes. 
2. Vouw ze dicht in halve maantjes, de onderkant plat, 

de bovenkant bol. 
3. Giet een dun laagje olie in een non-stick pan. 
4. Leg de dumplings op de platte kant erin. 
5. Giet er zoveel water in dat de dumplings half onder 

staan. 
6. Breng op hoog vuur aan de kook tot al het water 

verdampt is (Dek gedurende een paar minuten af 
met een deksel zodat de stoom bovenop de 
dumpling gaart). 

7. Draai het vuur laag en bak nog even tot de 
onderkant krokant en goudbruin is. Pas op voor 
verbranden. 

 
Afwerking en presentatie 
1. Leg 2 dumplings op het bord en giet er wat 

dressing over. 
2. Server samen de eend. 

Chiu Chow-eend met kousenband 

Ingrediënten 15 personen 
Eend 

 1 tamme eend 

 1 lt. arachideolie 
 
Saus 

 1,5 ltr. kippenbouillon  

 1,5 ltr. donkere 
sojasaus 

 5 dl. lichte sojasaus 

 1 ltr. shaoxing 
rijstwijn 

 200 gr. kandijsuiker 

 8 steranijs 

 5 kaneelstokjes 

 3 el. venkelzaad 

Eend 
1. Hak de eend doormidden en dep droog (snij de 

poten van het karkas, dat braad en pocheert 
makkelijker). 

2. Verhit de arachideolie in de wok tot heel heet en leg 
de halve eenden met het vel naar beneden erin. 

3. Draai het vuur laag en frituur ze 15 minuten tot het 
vel licht gekleurd is. N.B. draai de eenden niet om 
maar lepel er af en toe wat hete olie over. 

4. Laat de eenden uitlekken op keukenpapier. 
 
Saus 
Opmerking: de saus wordt erg donker proef of je hem 
niet te zout vindt, leng eventueel aan met water.  
(Di: bewaar de saus voor de woensdag. Wo: leng aan 
met water tot weer smakelijk, door het koken kookt het 
in.) 1 uur garen is voldende, test en proef. 



 2 el. komijnzaad 
 
Kousenband 

 0,5 ltr. arachideolie 

 1 kg. kousenband 

 2 el. arachideolie 

 5 tn. knoflook 

 5 cm. verse gember 

 5 bosui 

 3 el. chilibonensaus 

 2 el. gelebonensaus 

 4 el. rijstwijn 

 2 el. donkere sojasaus 

 2 el. suiker 

 2 el. water 

 4 tl. chili-olie 
 
Garnering 

 korianderblaadjes 

1. Doe alle ingrediënten in een grote pan en breng aan 
de kook 

2. Leg de eenden erin en draai het vuur laag. 
3. Leg een deksel op de pan en stoof de eenden in 1 

uur gaar. Schep af en toe het bovendrijvende vet 
eraf. 

4. Snijd de eenden in stukjes. 
 
Kousenband 
Opmerking: gebruik de gezeefde olie van voorgerecht 
1. Verhit de arachideolie in de wok tot hij begint te 

dampen. 
2. Frituur de in stukken gesneden kousenband in 

gedeelten tot hij iets gerimpeld is. Laat uitlekken. 
3. Giet de olie uit de wok (bewaren!) en veeg hem 

schoon. 
4. Snijd knoflook, gember en bosui fijn en wok 30 

seconden in 2 el. arachideolie. Doe de rest van de 
ingrediënten erbij en wok nog eens 30 seconden. 
Proef, maak niet te zout. Het is makkelijker iets 
toe te voegen dan het eruit te halen. 

5. Leg de kousenband erbij en zorg dat de stukken 
helemaal met saus bedekt zijn.  

 
Afwerking en presentatie 
1. Verdeel de stukjes eend over de borden en decoreer 

ze met blaadjes koriander. 
2. Leg wat kousenband naast de eend. 
3. Serveer samen met de dumplings. 
 

 
Pandanpudding met blauwe bessen en bosbessen- en kokossaus 

Ingrediënten 15 personen 
Pudding 

 200 gr. pandanblad 

 0,75 ltr. melk 

 8 eidooiers 

 60 gr. suiker 

 125 gr. honing 

 rasp van 1 
sinaasappel 

 rasp van 1 citroen 

 12 bl. gelatine 

 8 eiwit 

 100 gr. suiker 
 

Pudding 
1. Snijd de pandan fijn en pureer met een kopje 

melk in de Magimix. Doe in een pan en voeg de 
rest van de melk toe. 

2. Breng het mengsel aan de kook, neem van het vuur, 
laat 15 minuten trekken en zeef de pulp eruit. 

3. Scheid de eieren, zorg dat er geen dooier bij het 
eiwit komt. (drie kommetjes) 

4. Klop de dooiers met de suiker, honing, sinaasappel- 
en citroenrasp schuimig. 

5. Giet de pandanmelk erbij en verhit tot het mengsel 
begint te binden (82º). Laat iets afkoelen tot < 60 º 

6. Zeef, los de geweekte gelatine erin op, giet over in 
een kom en zet op ijswater. 

7. Klop het eiwit op, doe de suiker erbij, klop stijf en 



Bosbessensaus 

 500 gr. 
bosbessencoulis 

 2 dl. rode wijn 

 100 gr. suiker 
 
Kokossaus 

 2,5 dl. kokosroom 

 0,5 ltr. slagroom 
 
Blauwe bessen 

 500 gr. blauwe bessen 

 2 dl. suikersiroop 1 op 
1 

vouw door de pandanmelk. 
8. Verdeel over 15 vormpjes en laat opstijven in de 

koeling. 
 
Bosbessensaus 
1. Breng alle ingrediënten aan de kook en laat even 

doorkoken. 
2. Zeef en zet in de koeling. 
 
Kokossaus 
1. Open het blik kokosroom en roer door, gebruik 

een half blik. 
2. Klop de kokos- en de slagroom tot sausdikte en zet 

in de koeling tot gebruik. Dek de overgebleven 
kokosroom af voor de volgende avond. 

 
Blauwe bessen 
1. Breng de siroop aan de kook en giet hem over de 

bessen. 
2. Roer voorzichtig door zodat alle bessen bedekt zijn 

met siroop. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Stort de puddinkjes uit de vormpjes. 
2. Hol ze wat uit en vul de holte op met blauwe 

bessen. 
3. Leg ze op een bord met de sauzen ernaast. 

 
 


