
 

 

Cuisine Culinair Zaanstad 
 

Menu oktober 2015 

 
Arpège ei anders 

 

** 
Linzen met eendenlever 

 
* 

Griet en mosselen met venkel en chorizo 
 
* 

Konijn met appelportsaus, tagliatelle met pittige sesamcrème 
 
* 

Chocolade ricotta soufle met gepocheerde peer en filigrainkoekje 
 
 

 
 

Wijnen: 

Arpège ei 
Cuvee Trimbach 2009  € 8,95 
 
Linzen 
Dom Minval 2013 chardonnay/viognier  €  8.95 
 
Griet en mosselen 
Trimbach Reserve 2009 riesling  €  9.95 
 
Konijn 
Bolla valpolicella classico 2013  € 7.95 
 
Ricotta soufflé 
Bon Courage gewürtztraminer 2006  € 7, 50 
  
 

 
 
Arpège ei anders 

Ingrediënten 15 personen 
 
Koffieboter  

 175 gr koffiebonen 

 200 gr boter 
 
Eieren 

 15   eieren) 
 

Bereiding 
 
1. Koffieboter Doe de koffiebonen en boter in een vacuümzak en 

trek vacuüm. Laat tot gebruik trekken in combistoom oven op de 
stoomstand van 90°C. 
 

2. Eieren Houd het ei in de hand met de ronde kant naar beneden. 
Tik tweemaal het puntig kapje van de eieren met de Clack 
eiertikker. Scheid de dooiers en eiwitten. Bewaar 5 eiwitten voor 



 

 

Eiwitschuim 

 5  eiwitten 

 ½ dl druivenpitolie 

 ½ lr slagroom 

 2 bl gelatine 

 Z+P 
 
Appel 

 1  granny smith 

 1 el sushiazijn 
 
Specerijenmix 

 1  steranijs 

 2  kruidnagel 

 ½  vanillepeul 

 3 cm kaneelstokje 

  ½ nt muskaat 
 
Briochestaafjes 

 1  briochebrood 
 
Garnering 

   Ahornsiroop 

   maldonzout 

het eiwitschuim. Was de eierschalen en laat uitlekken. Doe de 
dooiers terug in de schalen. Bewaar de eischalen afgedekt met 
plasticfolie in de eierdoos. 

 
3. Eiwitschuim Week de blaadjes gelatine in koud water. Bak de 

eiwitten in ruim olie tot goudbruin. Laat uitlekken in een zeef en 
dep droog met keukenpapier. Doe de eiwitten in de Magimix en 
draai helemaal glad. Verwarm een scheutje slagroom en los de 
gelatine erin op. Meng slagroom, gelatine en eiwitpuree goed en 
breng op smaak zout en peper. Zeef de massa en doe over in de 
ISI-fles. Breng op druk met twee patronen en zet in de koeling. 

 
4. Appelblokjes Schil de appel en snij in plakjes van 3 mm. Snij de 

plakjes in blokjes van 3 mm. Doe de blokjes en sushiazijn in een 
vacuümzak en trek vacuüm. 

 
5. Specerijenmix Rasp de nootmuskaat met de Microplane. Geef 

de helft van het vanillestokje aan het hoofdgerecht. Doe alle 
specerijen in de koffiemolen en draai tot een poeder.  

 
6. Briochestaafjes Snijd het briochebrood in staafjes van 1x1x7 

cm. Zeef de koffieboter en bak de briochestaafjes goudbruin in 
de koffieboter. Laat uitlekken op keukenpapier. Breng op smaak 
met zout. 

 
7. Eindbewerking en presentatie Werk snel in een “treintje”. Doe 

de eierschalen met de dooiers in de combistoom oven met 
stoom op 90°C gedurende 5 minuten. Strooi wat specerijenmix 
over de dooiers. Verdeel een theelepeltje appelblokjes over de 
dooiers. Schud de ISI-fles goed. Spuit de eierschalen bijna vol 
met het eiwitschuim. Schenk een theelepel ahornstroop over in 
de eierschalen en wat vlokken Maldonzout. Leg er een baton 
briochebrood op. Dien direct op. 

 
 
Linzen met eendenlever 

Ingrediënten 15 personen 
 
Linzen 

 500 gr linzen du puy 

 100 gr wortel 

 50 gr bleekselderij 

  100 gr sjalotten 

  50 gr prei 

 2 tn knoflook 

 1 tk tijm 

 1 st laurierblad 
 

Eendenlever 

 1 st eendenlever 

 300 gr kersencoulis 

   Suiker 

   Rd wijnazijn 

 1 gr locust (JBM) 

 2,5 gr kappa 
 

Bereiding 
 
8. Linzen Week de linzen 2 uur in ruim water. Snij alle groenten in 

kleine brunoise. Doe linzen, groenten, tijm, laurier maar geen 
zout in een pan en zet onder water. Breng aan de kook en gaar 
in ca 15 minuten. Proef of de linzen beet gaar zijn. Giet af. Laat 
een paar minuten afkoelen in ijswater, giet dan opnieuw af. 
 

9. Eendenlever Snijd 3 plakken van 3 cm van de eendenlever. Doe 
de rest van de eendenlever in een vacuümzak en leg terug in de 
koeling. Kruid de plakken lever met suiker en zout en doe ze in 
vacuümzakken en trek vacuüm. Gaar de plakken 15 minuten 
sous-vide op 54°C. Koel de lever op ijswater en haal uit de 
zakken. Snijd in blokjes van 3 cm (15 stuks maken). Steek een 
prikker in ieder blokje en zet ze in de vriezer.  

 
10. Verwarm kersencoulis en breng op smaak met suiker en azijn.  

Het moet friszuur zijn en yoghurtdikte hebben (eventueel 
afslappen met wat water). Los de locust 
(johannesbroodboompittenmeel) en de kappa op in de 
kersensap met behulp van de staafmixer en breng aan de kook. 



 

 

Hazelnootnougatine 

 50 gr hazelnoten (pasta) 

 50 gr suiker 

 50 gr isomalt 

 25 gr glucose 

 20 gr water 

 10 gr boter 

 20 gr abrikozen (textuur) 

 20 gr hazelnoten (textuur) 

 2 gr bakpoeder 

 2 gr zout  
 

Vinaigrette 

 100 gr kersencoulis 

 2 el champagneazijn 

 1 el mosterd 

 1 el suiker 

 1,5 dl olijfolie 

 ½ dl hazelnootolie 
 

Garnering 

 ¼ bs kervel 

 15 st hazelnoten 

 1 st zwarte rammenas 

    maldonzout 

Laat de kersencoulis afkoelen en wacht tot de luchtbellen zijn 
verdwenen maar laat het niet lobbig worden. Doop de blokjes 
lever in de coulis tot ze helemaal bedekt zijn. Laat ze op een 
plaat in de koeling opstijven.  

 
11. Hazelnootnougatine Snijd 20 gram hazelnoten en 20 gr 

abrikozen in piepkleine brunoise. Stamp 50 gram hazelnoten tot 
pasta in de vijzel. Doe suiker, isomalt, glucose en water in een 
pan en breng aan de kook (NIET ROEREN). Laat koken tot 
150°C (lichte karamel). Roer hazelnootpasta en boter door de 
siroop. Roer de fijn gesneden abrikozen, hazelnoten, zout en 
bakpoeder door de massa en schenk het uit op een silpad. Leg 
een tweede silpad op de nougatine en rol zo dun mogelijk uit 
(1mm). Bak kort in een oven van 200°C tot goudbruin en 
krokant. Laat helemaal afkoelen en breek het in kleine stukken. 

 
12. Vinaigrette Mix de kersencoulis, azijn, mosterd en suiker met de 

staafmixer. Voeg hazelnoot en olijfolie toe en mix tot een 
vinaigrette. Breng op smaak met zout. 

 
13. Eindbewerking en presentatie Laat de eendenleverblokjes op 

kamertemperatuur komen. Snij plakjes van de hazelnoten met 
een truffelschaaf. Schaaf dunne plakjes van de ongeschilde 
rammenas. Breng de linzen en de rammenas op smaak met de 
vinaigrette en Z+P. Verdeel de linzen (en vinaigrette) over de 
komborden. Garneer met de rammenas, kervelblaadjes en 
hazelnoot plakjes over de linzen. Leg een blokje eendenlever op 
de linzen. Bestrooi met een beetje Maldon zout. Steek stukken 
nougatine in de linzen. 

 
Griet en mosselen met venkel en chorizo 

Ingrediënten 15 personen 
 
Griet 

 1,2 kg grietfilet 

 1 hnd grof zeezout 

   Olijfolie 

   Boter 

   Z+P 
 

Mosselen 

 2 kg mosselen 

 3 tk bleekselderij 

 1 st venkelknol 

 2 st uien 

 1 el kerriepoeder 

 1 st citroengras 

 1 bl kokosmelk (400 ml) 

 ¼ bs koriander 

 15 gr boter 

 15 gr bloem 
 
Venkel 

 10 st venkelknollen 

 1 el venkelzaad 

   Olijfolie 

Bereiding 
 
14. Griet Portioneer de griet (op de huid). Bedek de vis met 

een handje zeezout en laat 5 minuten pekelen. Spoel de 
griet goed af in ruim water en dep droog met keukenpapier. 
Haal de vis door de olijfolie en gril op een gloeiend hete 
grilplaat kort aan beide zijden. Leg de griet op een 
beboterde gastroplaat (eventueel een bakpapiertje 
eronder). Kruid met peper en leg een klontje boter op ieder 
stukje vis. Laat 5 minuten garen in een oven van 145°C en 
daarna nog even rusten.  
 

15. Mosselen en saus Snijd de bleekselderij, venkel en ui fijn. 
Myoteer de kerriepoeder 1 minuten in boter en voeg de 
groenten toe. Laat even mee fruiten en voeg citroengras en 
kokosmelk toe. Laat 5 minuten zachtjes koken en voeg dan 
de mosselen toe. Gaar de mosselen kort en haal ze uit de 
pan. Haal de mosselen uit de schelp en bewaar ze. Pureer 
de groenten (zonder citroengras) in de Magimix. Bind de 
saus door beetje aan beetje beurre manié toe te voegen 
(15 gr boter op 15 gr bloem kneden). Laat even doorkoken 
om de bloem te garen. Voeg vlak voor het serveren de 
gesneden koriander toe. 

  
16. Venkelschelpen en crème Haal de venkelknollen 

voorzichtig uit elkaar. Zorg dat er 15 mooie schelpen zijn. 



 

 

 2 st uien 

 1 lr gevogeltebouillon 
 
Gepofte tomaatjes 

 45  snoeptomaatjes 

    olijfolie 
 
Vanille-citruscrème 

 2 dl citroensap (4 citr.) 

 1 dl sinaasappelsap (2 
st) 

 1 dl water 

 2,5 gr xantana 

 1,5 dl olijfolie 

 1 st vanillepeul 

   Z+P 
 
Chorizo crumble 

 50 gr panko 

 50 gr chorizo 

 3 el olie 

 ½ zst citroen 

 Z+P 

  
Gemengde groenten 

 2 st gele parika 

 2 st rode paprika 

 2 st courgette 

Stoof de venkelschelpen in wat olijfolie en 
gevogeltebouillon gaar. Snij de rest ven de venkel en de 
uien fijn. Fruit ze aan in olijfolie en gaar ze met het 
kookvocht van de venkelschelpen, venkelzaad en 
gevogeltebouillon gaar. Giet af en pureer tot een gladde 
crème. Voeg eventueel wat olijfolie toe. Breng op smaak 
met zout. Doe de crème in een spuitzak. 

 
17. Gepofte tomaatjes Haal de tomaatjes door de olijfolie en 

leg ze op een gastroplaat. Pof de tomaatjes in 10 minuten 
op 180°C. Breng op smaak met peper en zout. 

 
18. Vanille-citruscrème Meng citroensap. Sinaasappelsap, 

water en Xantana (begin met de helft) in een beker met de 
staafmixer (laat een paar minuten staan om de dikte te 
beoordelen, niet roeren dan wordt hij weer dunner). Mix 
vervolgens de olijfolie en vanillemerg erdoor. Proef en 
smaak af met eventueel wat zout en of suiker.  

 
19. Chorizo crumble Snij de chorizo in dunne plakjes. Droog 

de plakjes 90 minuten op keukenpapier in een oven van 
100°C. Snij de chorizo in zo klein mogelijke blokjes. Bak de 
panko krokant in druivenpitolie. Meng de chorizo en panko 
en breng op smaak met (weinig) geraspte citroenschil en 
zout en peper. 

 
20. Groenten Maak de paprika’s schoon en snijd in 

middelgrote brunoise. Maak met een meloenboor parels 
van de courgette. Zet alles voorzichtig aan in wat boter en 
laat zachtjes garen tot beetgaar. 

 
21. Eindbewerking en presentatie Maak een streep van 

mosselsaus op de borden. Leg een stuk griet hierin en 
verdeel de mosselen over de borden. Verdeel de tomaatjes 
en de groenten over de borden. Spuit de venkelcrème in de 
venkelschelpen en leg ze naast de vis. Maak hoopjes 
chorizo crumble op de borden en decoreer met toefjes 
vanille-citruscrème. 

 
Konijn met appelportsaus, tagliatelle met pittige sesamcrème 

Ingrediënten 15 personen 
 
Konijnenbout 

 15 st tamme 
konijnenbouten 

 200 gr boter 

 15 bl salie 

 1 bol knoflook 

 1 lr slagroom 

 1 fl witte port 

 500 ml kippenbouillon 

 5 st appels 

 600 gr Roquefort 
 
Rapen 

 15 st kleine meirapen 

Bereiding  
 
22. Konijnenbout Van de bouten de dijbeentjes verwijderen en het 

vlees terugslaan om de kuitbeentjes. Even vastzetten met een 
stukje slagerstouw. De Konijnenboutjes inwrijven met zout en 
peper. In een braadpan boter met olijfolie verhitten en de boutjes 
hierin in ca. 10 minuten rondom bruin bakken. Knoflook 
horizontaal doorsnijden. Salie en knoflook toevoegen en 
ongeveer 2 minuten meebakken. De witte port toevoegen, 
kippenbouillon toevoegen. Aan de kook brengen. Met deksel op 
de pan de konijnenboutjes ongeveer 1 uur zachtjes gaar laten 
stoven.  

23. Schil de appels, halveer en verwijder het klokhuis. Snijd de 
gehalveerde appels in grove brunoise. Karamelliseer de partjes 
in wat boter en enkele eetlepels suiker.  

24. Konijnenbouten uit de pan nemen en op een schaal leggen. 
Afdekken en warm houden. Stoofvocht boven een maatbeker 



 

 

 4 el olijfolie 

 1 tn knoflook 

   Z+P 
 
Sesamcrème 

 1  ei 

 1 el mosterd 

 3 el citroensap 

 2 dl zonnebloemolie 

 2 el Tahini 

 1 st rode peper 
 
Garnering 

 ½ bs peterselie 

 250 gr chioggia biet 

   Balsamico azijn 

   Olijfolie 

   Z+P 

zeven. In de pan 200 ml stoofvocht terug doen en hierbij de 
slagroom doen. Laten inkoken op hoog vuur in ca. 5 minuten, tot 
een mooie dikke saus is verkregen. Intussen roquefort 
fijnprakken, door de saus roeren en al roerende laten smelten. 
Stukjes appel toevoegen en 1 minuut mee verwarmen. 

 
25. Rapen Maak de rapen schoon (schil ze indien gewenst) en snij 

in stukken zodanig dat er stukken van gelijke grootte ontstaan. 
Doe olijfolie, gesnipperde knoflook en peper en zout in een grote 
kom en hussel de rapen erin tot alles goed bedekt is met olie. 
Spreid de rapen over een gastroplaat en bak de rapen beetgaar 
in een oven van 200°C. 

 
26. Sesamcrème Maak mayonaise van het ei, mosterd, azijn en olie 

op de bekende manier in de beker met de staafmixer. Roer er 
naar smaak tahini door. Hak de rode peper heel fijn en roer die 
ook door de crème. Breng op smaak met zout, peper en 
citroensap. 
 

27. Tagliatelle Maak een kuiltje in de bloem en verdeel 5 g zout, 
meng de eieren erdoor. Kneed goed door en rol het deeg tot een 
balletje, wikkel het in plastikfolie en laat 10 minuten rusten in de 
koelkast. Gebruik de pastamachine (begin bij een hoge stand en 
haal het deeg tot de een na dunste stand er steeds weer door) 
tot het deeg flinterdun is, maak er tagliatelle van. Bloem goed en 
laat op een bestoven bakblik rusten tot gebruik. Kook in 1-2 
minuten beetgaar in ruim gezouten kokend water.  

 
28. Chioggia biet Snijd flinterdunne horizontale plakjes van de biet 

(5 pp). Breng op smaak met wat balsamico azijn, olie en Z+P.  
Rol de plakjes op.. 

 
29. Eindbewerking en presentatie Giet de tagliatelle af. Vang een 

kopje vocht op, vermeng met de sesamcrème naar smaak warm 
nog even door met wat kookvocht. Maak mooie vogelnestjes in 
een warm diep bord van de paste. Schik hier een eetlepel rapen 
op. Leg er een konijnenbout bij. Nappeer met enkele eetlepels 
appel portsaus  en Versier met blaadjes peterselie en steek de 
opgerolde plakjes biet tussen de pasta. 

 
Chocolade ricotta soufle met gepocheerde peer en filigrainkoekje 

Ingrediënten 15 personen 
 
Chocoladeinterieurs 

 125 gr pure chocolade (70%) 

 80 ml room  
 

Peren 

 8 st doyenne du comice 

 2 st citroenen 

 2 st sinaasappel 

 1 lr kruidige witte wijn 

 200 gr fijne tafelsuiker 

 2   kaneelstokjes 

 10 st kruidnagels 
 

Bereiding 
 
30. Chocoladeinterieurs. Smelt de chocolade (in stukjes 

gebroken) au bain-marie al roerend tot het gemengd is. 
Koel tot kamertemperatuur. Giet in de siliconemal met 
pastillevormen. Zet minstens een uur in de vriezer. 
 

31. Gepocheerde peer. Schil de citroen en sinaasappels met 
een dunschiller (geen wit) doe deze in een pan met de 
wijn, suiker, kaneel en kruidnagels en breng aan de kook. 
Schil de peren, besprenkel met citroensap tegen het 
verkleuren. Zodra de siroop aan de kook komt het vuur 
laag draaien en de geschilde peren toevoegen. Pocheer 
(tegen de kook aan) in een gesloten pan voor ca 30 
minuten tot ze gaar zijn. Giet voorzichtig over in een kom 
op ijswater en koel terug. Laat koud worden in de koelkast. 



 

 

Gekonfijte citroen 

 4  citroenen 

 500 ml water 

 500 gr suiker 

 3 el suiker 
 

Basilicumzabaglione 

 5 st eidooiers 

 5 el fijne tafelsuiker 

 150 ml Grand Marnier 

 10 bl basilicum 

 250 ml room 
 

Filigrainkoekje 

 2 st eiwit 

 60 gr poedersuiker 

 60 gr gesmolten boter op 
kamertemperatuur 
60 gr bloem 
 

Soufflé  

 400 gr ricotta 

 120 ml honing 

 150 ml Grand Marnier 

 2/3 vd gesuikerde 
cittroenschillen 

 2 el citroensap 

 3  eidooiers 

 80 gr fijne tafelsuiker 

 80 gr maizena 

 8 st eiwitten 

 1 msp zout 

  

 
32. Gekonfijte citroen. Schil de citroenen in de lengte met 

een dunschiller zonder het wit van de schil. Snijd de 
schillen met een scherp mes in lange dunne reepjes.. 
Breng water en suiker (1:1) aan de kook tot de suiker is 
opgelost. Hou 125 ml siroop apart, verdeel de overige 
siroop in tweeën. Breng de eerste helft aan de kook, 
blancheer de citroenschilletjes hierin 30 seconden, giet 
dan af. Herhaal dit met de tweede helftl, giet ook weer na 
30 seconden af. Voeg dan de schillen aan de 125 ml 
achtergehouden siroop toe inclusief drie extra eetlepels 
suiker, breng aan de kook, zet het vuur laag en laat twee 
minuten zachtjes doorkoken. Haal de schilletjes uit de 
siroop en bewaar tot gebruik. 

 
33. Basilicumzabaglione. Klop de eidooiers in een bolle vorm 

tot lichtgeel. Voeg de Grand Marnier toe en verwarm al 
kloppend au bain-marie tot gebonden (84 C, paadje 
trekken). Haal van het vuur en roer koud in een ijsbad. Dek 
af en zet in de koelkast. Klop de zabaglione 20 minuten 
voor het serveren met een handmixer op. Hak de basilicum 
fijn en klop de room tot zachte pieken. Spatel beide door 
de zabaglione en zet in de koelkast tot gebruik. 

 
34. Filigrainkoekje Verwarm de oven voor op 180 C roer alle 

ingrediënten glad en doe over in een spuitzak. Knip een 
fijn puntje van de spuitzak en spuit op een met een 
siliconenmat belegd bakblik een bloemen met elkaar 
overlappende bloemblaadjes met een doorsnee van ca 12-
14 cm. Bak 1-2 minuten in de oven tot goudbruin. Haal uit 
de oven en neem terwijl ze nog warm zijn ze voorzichtig 
met een paletmes van de bakmat. Leg op een met 
keukenpapier bakblik en laat koud en hard worden. Maak 
er een paar extra voor de breek. 

 
35. Soufflé. Verwarm de oven voor op 200 C. Breng een pan 

met water aan de kook om het bakblik dadelijk gedeeltelijk 
te vullen. Vet ramekins in of gebruik siliconenmuffinvormen 
met boter en bestuif met kristalsuiker. Klop de ricotta met 
een vork romig. Roer de honing, twee derde van de 
citroenschilletjes (fijngehakt), het citroensap en de 
eidooiers er door. Roer na elke toevoeging even goed 
door. Zeef de suiker en de maizena erbij.  

 
Eindbewerking en presentatie 
36. Zeef de peren, halveer ze in de lengte en snij iedere helft 

4-5 in tot 3 cm onder het steeltje. Leg op het bord en druk 
iets open zodat een waaier ontstaat. 

37. Klop in een aparte vetvrij gemaakte schaal de eiwitten en 
zout tot stijve pieken. Vouw het ricottamengsel erdoor. 
Schep een flinke eetlepel in elk van de vormpjes. Haal de 
bevroren chocoladepastilles uit de vriezer. Leg in elk 
vormpje een pastille. En vul de vormpjes af met het 
ricottamengsel. Zet een hoog bakblik in de oven. Zet de 
vormpjes erin en vul tot 2/3 aan met kokend water. Bak in 
15-17 minuten gaar. 

38. Haal de soufflés uit de oven. Keer telkens een soufflétje op 



 

 

een brede spatel om en plaats deze bij de peer op het 
bord. Schep een flinke lepel zabaglione aan de voet van 
de soufflé. Garneer met de overgebleven citroenschilletjes 
en een filigrainkoekje. 

 


