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Oesters met ‘parels’ 
 
* 

Zeebaars met pastinaakpuree, spinaziebonbon en saffraan-vanillesaus 
 
* 

Kalfsborst met polenta en groentengarnituur 
 
* 

Walnotenespresso 
 
* 

Chocoladevelouté met kaneelijs en chocoladesaus 
 
Saint Clair, Malborough,2007 
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Scaia, Corvina, 2012 
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Oesters met ‘parels’ 

Ingrediënten 15 personen 
 
Oesters 

 30 oesters 
 
Sabayon 

 8 eidooiers 

 1 dl. oestervocht 

 zout 
 

Tapioca 

 100 gr. kleine 
tapiocaparels 

 5 dl. melk 

 4 dl. room 

 zwarte peper 

 zout 

 2 dl. lobbige room 
 
 
 
 
 

Oesters 
1. Maak de oesters open en vang het vocht op. 
2. Fatsoeneer ze en haal het spiertje los. 
3. Bewaar de oesters met wat water, het gezeefde 

vocht en de afsnijdsels apart in de koeling. 
 
Sabayon 

1. Doe de dooiers en het oestervocht in een 
bekken. 

2. Klop het au bain-marie tot een dikke sabayon. 
N.B. sabayon moet gaar zijn en gebonden, 
anders wordt hij korrelig in de oven. 

3. Breng op smaak met zout. 
 
Tapioca 

1. Week de tapioca 1 uur in 3 dl. warme melk. 
2. Klop 2 dl. room lobbig. 
3. Breng de resterende 2 dl. melk en 2 dl. room met 

de afsnijdsels van de oesters aan de kook. 
4. Spoel de geweekte tapioca af met water en 

breng over in een pan. 
5. Zeef het melk-roommengsel boven de tapioca 

en breng aan de kook. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saus 

 1 dl. Noilly Prat 

 oestervocht 

 3 el. gesnipperde 
sjalotten 

 3 el. wittewijnazijn 

 40 gr. ijskoude boter 

 gehakte bieslook 
 
Garnituur 

 80 gr. ‘kaviaar’ 

6. Gaar de tapioca al roerend 15 minuten op laag 
vuur. 

7. Controleer op gaarheid door te proeven. De 
parels zijn gaar als ze transparant zijn 
geworden. De parels mogen niet te ver door 
zijn, maar er moet wel sprake zijn van een 
gebonden consistentie. Het moeten parels 
blijven, geen pap. 

8. Giet af door een zeef en spoel koud om het 
gaarproces te stoppen. 

9. Roer de 2 dl. lobbige room en de sabayon door 
de tapioca en breng op smaak met ruim 
gemalen zwarte peper en evt. zout. 

10. Verdeel de tapioca over 15 lage ramequins en 
zet in de koeling tot gebruik. 

 
Saus 

1. Breng Noilly Prat, oestervocht, sjalotten en azijn 
aan de kook. 

2. Laat inkoken tot bijna droog, zeef dan de sjalot 
eruit. 

3. Klop er klontjes boter door tot een dikke saus 
ontstaat. 

4. Doe de gehakte bieslook en de oesters erbij en 
laat de oesters even warm worden. 

 
Afwerking en presentatie 

1. Zet de ramequins 4 à 5 minuten in een oven van 
175º tot ze net beginnen te rijzen. 

2. Verdeel de oesters over de ramequins en 
garneer met een lepeltje ‘kaviaar’. 

 
Zeebaars met pastinaakpuree, spinaziebonbon en saffraan-vanillesaus 

Ingrediënten 15 personen 
 
Zeebaars 

 1,2 kg. 
zeebaarsfilet met 
vel (bij voorkeur 
dik) 

 Olie (of geklaarde 
boter) 

 zout 
 
 
 
Mosselvocht 

 1 kg. mosselen 

Zeebaars 
N.B. Het vel van de zeebaarsfilet moet zo droog 

mogelijk zijn om krokant te bakken. 
1. Schraap met een mes zoveel mogelijk vocht uit 

het vel. 
2. Bestrooi het met zout om het laatste restje vocht 

op te nemen. Laat een tijdje intrekken. 
3. Dep de vis schoon en droog en portioneer in 

stukken van 75 gr. 
4. Bak de vis op de velzijde krokant. 
5. Arroseer regelmatig en houd de vis plat 
6. Bestrooi de viszijde met zout. 

 
Mosselvocht 

1. Doe alle kruiden in de pan met de witte wijn. 



 2 tn. knoflook 

 1 sjalot 

 4 tk. tijm 

 2 laurierblad 

 2½ dl. witte wijn 
 
Spinaziebonbon 

 750 gr.  spinazie 

 1 sinaasappel 

 Olijfolie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pastinaakpuree 

 350 gr.  pastinaak 

 5 dl.  room 

 zout 
 
 
 
 
 
 
Saffraan-vanillesaus 

 1 vanillestokje 

 5 dl.  mosselvocht 

 ½ tl. 
saffraandraadjes 

 2 el. room 

 250 gr.  boter 
 
 
 

2. Breng aan de kook en doe de mosselen erbij. 
3. Laat enkele minuten koken tot alle mosselen 

open zijn. 
4. Neem van het vuur en zeef het mosselvocht ten 

behoeve van de saus. 
5. Maak van de mosselen een borrelhap. 

 
Spinaziebonbon 

1. Schil de sinaasappel met een dunschiller en 
snipper deze fijn. 

2. Leg de schil in een paar lepels olijfolie en verhit 
tot de olie goed heet is. 

3. Doe de spinazie erbij met wat zout en bak tot de 
spinazie geslonken en het vocht bijna verdampt 
is. 

4. Laat afkoelen en uitlekken. 
5. Verdeel in 15 porties en draai er in een theedoek 

15 balletjes van. 
 

Pastinaakpuree 
1. Schil de pastina(a)k(en) en snijd in gelijke 

stukken. 
2. Kook gaar in de room in ± 25 minuten. 
3. Zeef en vang de room op; pureer de pastinaak in 

de Magimix. 
4. Doe er zoveel room bij tot de consistentie van 

aardappelpuree. 
5. Breng op smaak met zout en houd warm. 

 
Saffraan-vanillesaus 

1. Schraap het merg uit het stokje en laat het met 
het stokje, de saffraan en het mosselvocht 
zachtjes inkoken tot stroperig. 

2. Verwijder het vanillestokje en doe de room erbij. 
3. Klop er blokjes boter door; pas op voor schiften 

(temperatuur niet te hoog). 
4. Houd warm. 

N.B. Mosselvocht is zout, dus niet te veel inkoken. 
Saus evt. binden met arrowroot o.i.d. Hij wordt 
sowieso zout, maar dat wordt opgeheven door de 
zoete pastinaakpuree. 

 
Afwerking en presentatie 

1. Verwarm de spinazieballen in de stoomoven op 
175º. 

2. Lepel wat saus midden in een kombord. 
3. Leg een beetje pastinaakpuree midden in de 

saus. 



4. Leg een spinaziebal in de puree en daarop de 
vis met de velzijde naar boven. 

 
 
Kalfsborstmedaillons met polenta en groentengarnituur 

Ingrediënten 15 personen 
 
Kalfsborst 

 3 kg.  kalfsborst 

 2 prei 

 1 winterwortel 

 2 uien 

 1 bol knoflook 

 2 laurierblad 

 8 tk.  tijm 

 ½ bos platte 
peterselie 

 1 ltr.  kippenfond 

 1 ltr. kalfsfond 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polenta 

 500 gr.  polenta 

 1 ltr.  kippenfond 

 1 ltr.  water 

 2 tn.  knoflook 

 100 gr.  boter 

 4 el. mascarpone 

 4 el.  bieslook 

 zout en peper 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groenten 

 1 struik 
bleekselderij 

Kalfsborst. N.B. Begin bijtijds 
1. Peper en zout de kalfsborst. 
2. Bak aan alle kanten bruin in olie. 
3. Breng het vlees over in een snelkookpan. 
4. Bak de klein gesneden groenten tot ze gekleurd 

zijn. 
5. Doe ze met de kruiden bij het vlees. 
6. Giet de hete kippen- en kalfsfond erbij en evt. 

wat water tot het vlees net onder staat. 
7. Gaar de kalfsborst in de snelkookpan in 1,5 uur. 

Het vlees moet gaar zijn, maar niet uit elkaar 
vallen. Gaar eventueel nog even met een open 
pan op het vuur door. 

8. Haal het vlees uit het vocht en laat afkoelen. 
9. Zeef het vocht, zet in de vriezer om af te koelen 

en schep dan het vet eraf. 
10. Kook het vocht in tot een donkere saus en breng 

evt. op smaak met peper en zout. Zet apart. Zie 
verder bij de afwerking. 

11. Verwijder vet en zeen uit het vlees en steek er 15 
niet al te dikke medaillons van 5 cm Ø uit. Zet 
apart. 

 
Polenta 

1. Breng de kippenfond met het water en de 
gesnipperde knoflook aan de kook. 

2. Doe er voortdurend roerende de polenta bij. 
Breng opnieuw aan de kook, zet daarna het gas 
zo laag mogelijk en kook in ca. 30 min zachtjes 
gaar. Roer elke 5-6 minuten even om. Test op 
gaarheid. 

3. Roer er de boter, mascarpone en gehakte 
bieslook door en breng op smaak met zout en 
peper en laat nog vijf minuten afgedekt van het 
vuur af rusten 

4. Spreid de polenta in een dunne laag (1½ - 2 cm. 
dik) uit op een gastronormplaat bedekt met 
bakpapier en laat opstijven in de koeling. 

5. Steek er 15 rondjes van 5 cm Ø uit en zet apart. 
 
Groenten 

1. Maak 30 batons van de bleekselderij. Snijd de 
wortels in de lengte in vieren, verwijder de kern 



 2 flinke 
winterwortel 

 4 bieten (gekookt) 

 15 tn.  knoflook 
 
 
 
 
Afwerking en 
presentatie 

 Dijon mosterd 

 Panko 

 Bloem 

 Saus 
 5 dl ingekookte jus 

de veau 

 3 el. boter  

 3 el. sjalot  

 2 el. peterselie 
 

en snijd 30 batons van de wortel, gelijke grote 
met de bleekselderij.. 

2. Gaar ze apart ‘al dente’ in water met zout. 
3. Haal met de parisienneboor 30 bolletjes uit de 

bieten. 
4. Breng de knoflook in een laagje water aan de 

kook en giet af. Doe dit twee keer. 
5. Breng ze opnieuw aan de kook tot ze gaar zijn. 

 
Afwerking en presentatie 

1. Smeer de kalfsmedaillons in met mosterd en 
paneer ze met panko. 

2. Bebloem de rondjes polenta licht. 
3. Bak beide medaillons krokant en goudbruin in 

olie. 
4. Verwarm de saus en roer de sjalotten, gehakte 

peterselie en de boter erdoor. 
5. Rechauffeer de groenten in wat boter. 
6. Maak een spiegel saus midden op het bord. 
7. Leg er een rondje polenta in en daarop een 

medaillon kalfsborst. 
8. Garneer met de groenten. 

 
 
Walnotenespresso 

Ingrediënten 15 personen 
 
Walnotencrème 

 150 gr. verse walnoten 

 ½ ltr. room 

 65 ml. melk 

 ½ vanillestokje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perenpuree 

 2 st. Doyenné du 
Comice 

 ½ fles droge witte wijn 

 175 ml. water 

 125 gr. suiker 

 sap van ½ citroen 
 

Walnotencrème 
1. Kneus de walnoten in kleinere stukken. Rooster 

ze in een droge pan tot ze kleuren en geuren. 
2. Doe de geroosterde walnoten in een vijzel 

samen met een eetlepel walnotenolie en vijzel tot 
een pasta. 

3. Meng de walnotenpasta met de room, de melk, 
het merg en vanillestokje en breng aan de kook. 

4. Houd het 45 minuten tegen de kook aan (kan 
ook in een oven op110º)  en zeef het dan. Zet 
apart. 

 
 
 
Perenpuree 
1. Schil de peren en haal het klokhuis eruit. 
2. Snijd ze in stukken. 
3. Gaar ze met de andere ingrediënten in ± 15 

minuten. 
4. Bewaar het vocht en doe de peren in de 

Magimix en draai fijn tot een moes 
5. Meng met de staafmixer naar smaak (een deel 

van) de perenpuree door de walnotencrème en 



 
 
 
 
 
Walnotenschaafsel 

 25 gr walnoten 

 100 ml. perensiroop 
 

 walnootolie 

schuim op 
6. Proef en voeg eventueel wat perensiroop toe. . 

Het mengsel mag niet te zoet worden. 
 
Walnotenschaafsel 
7. Kook 100 ml. van de perensiroop in samen met 

25 gram walnoten tot hij begint te 
karamelliseren. 

8. Stort op bakpapier met net voldoende karamel 
dat de noten omsloten zijn, de rest van de 
karamel kan worden weggegooid. Laat de 
gesuikerde noten afkoelen in de koelkast 

9. Schaaf de walnoten fijn met de microplane. 
 
 
Afwerking en presentatie 
1. Verwarm de crème en verdeel over 

espressokopjes. 
2. Druppel er wat walnootolie over en top af met 

walnotenschaafsel. 

 
 
Chocoladevelouté met kaneelijs en chocoladesaus 

Ingrediënten 15 personen 
 
Chocoladevelouté 

 6 eiwit 

 150 gr. suiker 
 

 1½ dl. melk 

 125 gr. suiker 

 125 gr. cacao 

 4 el. bloem 

 Msp. zout 

 6 eidooiers 

 3 bl. gelatine 

 60 gr. chocolade 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Chocoladevelouté 
1. Week de gelatine in koud water. 
2. Klop het eiwit los met de suiker in het bekken 

van de planeetmenger. 
3. Zet het bekken op een pan met zacht kokend 

water.. 
4. Klop tot alle suiker is opgelost en de 

temperatuur ca. 75 º is, neem het bekken van de 
pan, en plaats deze in de planeetmenger. Blijf 
kloppen tot de meringue op kamertemperatuur 
is. (=Zwitserse meringue) 

5. Doe de melk in een pan en zeef de suiker, bloem, 
cacao en zout erin. 

6. Klop tot alles opgelost is en doe al kloppend de 
eidooiers erbij. 

7. Verhit de massa tot puddingdikte (82º, of een 
paadje trekken op de achterkant van een lepel en 
klop van het vuur nog 2 minuten door. 

8. Roer de uitgeknepen gelatineblaadjes en de 
chocolade erdoor tot alles is opgelost. 

9. Vouw de meringue door het chocolademengsel, 
laat opstijven in de koelkast. 

10. Maak met een ijsknijper 15 bollen op een platte 
schaal en zet in de vriezer om aan te vriezen. 

 



 
Koekjes 

 150 gr. bloem 

 1 tl. bakpoeder 

 1 tl. kaneelpoeder 

 msp. zout 

 150 gr. boter 

 50 gr. bruine 
basterdsuiker 

 50 gr. suiker 

 2 el. honig 
 
 
Kaneelijs 

 1 ltr. room 

 1 ltr. melk 

 10 gr. kaneelpoeder 

 350 gr. suiker 

 350 gr. eidooier 
 
 
 

 
 
 
 
Chocoladesaus 

 125 gr. chocolade 

 125 ml. room 

 2 el. glucose 

 
Koekjes 
1. Zeef bloem, bakpoeder, kaneelpoeder en zout in 

een bekken. 
2. Klop in een tweede bekken boter, suikers en 

honig romig. 
3. Meng 1 en 2 tot een dik beslag, rol tussen 

bakpapier uit tot een dunne lap en zet in de 
vriezer. 

4. Steek er rondjes van 6 cm Ø uit en bak ze 15 
minuten op 160º. 

5. Laat afkoelen. 
 
Kaneelijs 
1. Breng room, melk en kaneelpoeder aan de kook. 
2. Doe de helft van de suiker erbij en roer tot het 

opgelost is. 
3. Klop de resterende helft van de suiker met de 

eidooiers tot een lichte crème. 
4. Giet er al kloppend een beetje van het 

roommengsel bij (=familie maken) en giet daarna 
alles terug in de pan. 

5. Blijf op laag vuur kloppen tot het mengsel bindt 
(paadje trekken). 

6. Draai er in de ijsmachine ijs van. 
 
Chocoladesaus 
1. Breng room en glucose aan de kook. 
2. Giet over de chocolade en roer tot het is 

opgelost. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Haal de veloutés uit de vriezer en zet ze op een 

koekje. 
2. Bak in ± 10 minuten af in een oven van 200º. 
3. Controleer of ze warm zijn met een metalen 

prikker die je erin steekt en tegen je lip houdt. 
4. Haal ze uit de oven en bestrooi met 

poedersuiker. 
5. Lepel wat chocoladesaus in een kombord, leg er 

een bol kaneelijs in en zet een velouté op het ijs. 
 

 
 


