
 
 

Cuisine Culinair Zaanstad 
 
 

Menu februari 2016 
 
 
 

Inktvis, gepofte paprika, aïoli 
 
* 

Velouté van amandel 

 
* 
 

Zwaardvis met wortelpuree en caponata van aubergine 

 

* 

Reegeit filet en stoof, witlof, gezouten boerenyoghurt en cruesli 

  

* 

 Cranberryparfait met chocolade en cranberrycoupe 

 

 

 

Inktvis, gepofte paprika, aïoli   (amuse) 

 
Ingrediënten 10 personen 
 
 
Aïoli 

 8 tenen knoflook 

 150 ml maïsolie 

 50 ml mayonaise 
(ei, mosterd, citroensap, 
olie) 
 

Gepofte paprika 

 1 rode paprika 

 45 ml Olijfolie 

 15 ml citroen 
 

Inkvis 

 200 g Inktvistubes 

 Olijfolie  

 15 ml citroensap 
 
 
 

 1 bakje paarse tuinkers 
 

 

 
Bereiding 
 
  

1. Aïoli. Laat de tenen knoflook in de vel zitten, kruid ze met 
peper en zout. Konfijt ze in de maisolie tot ze gaar zijn. Haal ze 
uit de schil en wrijf glad in de vijzel. Vermeng met de 
mayonaise steeds een beetje tot de smaak goed is. 

 
 

2. Gepofte paprika. .Pof de paprika in een oven van 
170ºC tot ze mooi zacht zijn. Verwijder het velletje 
en snij de paprika in vieren en verwijder de 
zaadlijsten. Trek zeste van 1 citroen, pers 
vervolgens de citroen uit. Snij de parten paprika  in 
reepjes en marineer in de olie en citroensap. 

 

3. Inktvis. Snij de schoongemaakte inktvis in 20 mooie 
vierkantjes, kerf de bovenkant in, kruid met peper en zout en 
bak ze kort in hete olie (de inktvis mag niet rubberachtig 
worden) Verfris met citroensap. 

 

4. Presentatie Beleg een klein bord  met paarse tuinkers. Plaats 
daarop 2 stukjes inktvis. Leg de gepofte paprika reepjes er 
bovenop. Spuit naast de inktvisje dotjes aïoli. Garneer met een 
blaadje cress.  

 

 



Velouté van amandel.  

 
Ingrediënten 10 personen 
 
 

 
Velouté 
 

 70 g boter 

 100 g amandelen 

 2 liter kippenbouillon 

 60 g bloem 

 50 g amandelschaafsel 

 1 bos peterselie 

 3 st eidooier 

 300 ml room 

 
Bereiding 
 

. 

1. Velouté. Smelt 20 g boter in een pan en bak hierin de 
amandelen lichtbruin. Voeg 1 liter kippenbouillon toe 
en laat de amandelen afgedekt op laag vuur 15 
minuten trekken. Pureer de amandelen met de 
bouillon met staafmixer of keukenmachine. Passeer 
de bouillon. Vul aan tot je 2 liter hebt. Smelt de rest 
van de boter. Roer de bloem erdoor en laat dit 1 
minuut zachtjes pruttelen. Voeg steeds een beetje van 
bouillon toe onder goed roeren tot de bouillon op is. 
Breng dit nu aan de kook. Laat de soep 5 minuten 
doorkoken. Passeer de soep. 

2. Rooster het amandelschaafsel in een droge koekenpan 
lichtbruin. Hak de peterselie. 

 
 

3. Eindbewerking en presentatie Houd de soep tegen 
de kook en voeg de Liason (eidooier/room) al roerend 
toe. Serveer de velouté  in een diepbord. 
Strooi er de geschaafde amandelen en wat gehakte 
peterselie over. 
 



 
 
Zwaardvis met wortelpuree en caponata van aubergine 

 
Ingrediënten 10 personen 
 
Zwaardvis en saus 

 600 gr zwaardvis 

 2 citroenen 

 2 el kappertjes 

 2 kleine komkommers 

 1 bos peterselie 

 250 ml visfond 

 120 ml droge witte wijn 

 150 ml olijfolie 

 8 ansjovisfilet  
 

 
 
 
 
Wortelpuree 

 2 winterwortels 

 Boter 
 
 
 
 

Caponata. 
 

 60 ml olijfolie 

 2 aubergines 

 2 rode uien 

 2 selderijstengels 

 10 taggiasche olijven  

 10 appelkappers met 
steel 

 25 g pistachenootjes 

 10 blaadjes munt 

 60 ml azijn 

 60 ml Marsala 

 2 el tomatenpuree 

 60 ml water 
 
 

 Enkele blaadjes van de 
bleekselderij en peterselie 

 
Bereiding 
 

1. Zwaardvis De zwaardvis schoonmaken en met 
citroensap van 1 citroen besprenkelen. 

2. Van de komkommer kleine balletje maken en deze 
blancheren. De rest van de komkommer garen in de 
visfond. 

3. Saus Visfond en witte wijn tot 1/3 laten inkoken. 
Citroensap toevoegen. Houd wat peterselie ter 
garnering apart en blender de komkommer, 
peterselie, ansjovis en kappertjes. Voeg zoveel 
ingekookte visfond toe dat er een mooie gladde saus 
ontstaat. De saus monteren met 120 ml olijfolie. 

4. De overige olijfolie in een grote pan verhitten en de 
zwaardvis 5 tot 6 minuten garen 

 

5. Wortelpuree De wortels in blokjes snijden. De boter 
in een pan verhitten en de wortel erin stoven. Krap 
met water bedekken en gaar koken. Pureer de 
wortel, wrijf door een bolzeef en monteer met wat 
olijfolie. 

 
  

6. Caponata. Schil de aubergines en snijd ze in 

kleine blokjes. Hak de zwarte olijven fijn. Sipper 

de rode uien en snijd de selderijstengel in kleine 

blokjes. Bewaar de blaadjes van de selderij voor 

de garnering. Bak de aubergineblokjes krokant in 

de olijfolie. Kruid met peper en zout, doe de ui en 

selderij erbij en stoof kort aan. Blus met azijn en 

marsala en doe de rest van de ingrediënten erbij. 

Laat 10 minuten sudderen op een zacht vuur. 

7. Hak de pistachenootjes fijn. 

 
 
 
 
 

8. Presentatie. Maak een streep wortelpuree. Dresseer 
enkele komkommerballetjes. Schep de caponata in 
een dresseerring. Leg er een kappertje op, bestrooi 
met pistache en werk af met munt, selderij en 
peterselie. Leg de visfilets daarop en serveer met de 
saus. 

 

 
 



  
 
Reegeit filet en stoof, witlof, gezouten boerenyoghurt en cruesli 

 
Ingrediënten 10 personen 
 
Reegeitfilet en stoof 

 750 g Reegeit filet v/d rug 

 boter  

 400 g ree stoofvlees, 
schouder of bout 

 1/3 knolselderij 

 ½ winterwortel  

 2 rode uien 

 200 ml rode port 

 200 ml rode wijn  

 2 blaadjes laurier 

 10 jeneverbessen 

 2 takjes tijm 

 2 tak rozemarijn 

 500 ml wildfond  

 150 g beurre noisette 
 
Bietengelei 

 500 ml Bietensap 

 2 blaadjes laurier 

 1 tak tijm  

 50 ml witte aceto 

 4 g agar 
 
Witlof 

 10 mini Witlof 

 9 Sinaasappels 
= 500 ml sap 

 1 citroen 

 25 g roomboter 
 
Cruesli 

 15 g Hennepzaad 

 15 g gepofte quinoa  

 15 g pijnboompitten 

 15 g zonnebloempitten 

 15 g pompoenpitten 
 
Gezouten yoghurt 

 500 ml Boeren yoghurt 

 1 st Citroensap 

 Zout 
 
 

 1 bakje Wheat Grass 
(Koppert cress)  

 15 ml Olijfolie 

 5 ml citroensap 
 
 

 
Bereiding 
 
 

1. Reegeitfilet Maak de filet schoon, afsnijsels naar de stoof, 
rol het in vershoudfolie en trek vacuüm. Gaar de reefilet in 
14 minuten op 54ºC. in waterbad. Haal de filets uit het 
plastic en laat afkoelen. 

2. Stoof. Maak het stoofvlees schoon, snij het in kleine 
brunoise en bak deze aan in een pan.Snij de groenten in 
kleine brunoise en bak deze aan in een andere pan, voeg 
port en de wijn toe en laat dit inkoken.Voeg hier het vlees, 
de kruiden en de jus aan toe en kook alles gaar, kook het 
hierna in tot raqout dikte, breng op smaak met beurre 
noisette en zout. 

Doe de stoof over in siliconen vormpjes en zet in de 
vriezer om op te stijven. Druk de reestoof uit de 
vormpjes en haal door de bieten gelei, zie 
hieronder. 

 
 

3. Bietengelei. Doe het bietensap, zout, laurier, tijm en de witte 
aceto in een pan en breng aan de kook en laat even trekken. 
Roer de agar er doorheen en laat minstens nog twee 
minuten doorkoken en giet door een zeef, zet opzij en laat 
afkoelen. 

 
 

4. Witlof Pers de sinaasappels uit en een halve citroen en 
zeef alles. Snij de bovenhelft van de witlof, de rest in 
reepjes. Doe de reepjes lof en topjes in een vacuümzak, 
voeg het sap toe en iets gesmolten boter en weinig zout. 
Trek vacuüm. 

 
 

5. Cruesli. Rooster alle zaden, meng alle zaden goed door elkaar 
en breng op smaak met zout. 

 
 

6. Gezouten yoghurt. Verwarm de yoghurt licht max. 50ºC en 
breng op smaak met citroensap, citroenrasp en zout.  

 
 

7. Eindbewerking en presentatie. Bak de reefilet aan in een hete 
pan met boter. Laat het vlees even rusten en snijd het in 10 
stukjes (mignons). Verwarm de reestoof tot max. 60ºC 
Knip de Cress af en breng op smaak met olijfolie, citroensap en 
zout. Breng de yoghurt op 50ºC. 
 

8. Zet de reefilet op de zijkant. De stoof verderop het bord, de 
cruesli er omheen. Garneer met gemarineerde lof, witlof topjes 
en Wheat Grass. Schenk de yoghurt aan tafel over de reestoof. 

 



Cranberryparfait met chocolade en cranberrycoupe 

 
Ingrediënten 10 personen 
 
Cranberryparfait. 

 

 3 eidooiers  

 75 g witte basterdsuiker  

 2 zakje vanillesuiker   

 110 ml zoete dessertwijn 

 190 ml slagroom 

 75 g gedroogde 
cranberry’s 
+ extra voor garnering 

 75 g pure chocolade(70% 
cacao)  

 1 blaadje munt pp  

 chocolade voor de 
garnering 
 

Cake 
 

 200 g suiker  

 200 g boter (zacht)   

 1 zakje vanillesuiker 

 4 eieren  

 200 g zelfrijzend bakmeel 
 

Cranberrycoupe 
 

 500 g verse cranberry’s 

 250 g suiker  

 125 ml rode port  

 250 g mascarpone 

 eventueel koffieroom  

 13 g kaneelpoeder 

 40 ml sinaasappellikeur 

 2 dunne plakjes cake pp  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 chocoladeversiering 

 kaneel  

 poedersuiker 
 

 
 
 

 

 
Bereiding  
 

1. Cranberryparfait. Hak de chocolade in stukjes. Breng 
in een pan een laag water aan de kook. Klop in een 
kom de eidooiers met de suiker, vanillesuiker en wijn 
schuimig. Hang de kom boven het kokende water en 
blijf kloppen tot het mengsel een dikschuimige vla 
wordt. Laat de vla wat afkoelen.Klop de slagroom stijf 
en spatel de vla, cranberry’s en chocolade er luchtig 
door. Schenk dit in glazen (of bakjes.)  

2. Laat de parfait in glazen in de diepvries bevriezen. 
 
 

 

3. Cake. Verwarm de oven voor op 165 C. 

Klop de suiker, zachte boter en vanillesuiker met een 
mixer tot een glad geheel. Voeg 1 voor 1 de eieren toe en 
mix steeds goed door. Voeg beetje voor beetje het meel 
toe en blijf mixen. Mix nu het beslag met de mixer op de 
hoogste stand in ongeveer 3 minuten tot een lichtgeel, 
glad beslag. Vet een cakevorm in en bestuif met bloem. 
Giet het beslag in de cakevorm. Bak de cake in het 
midden van de voorverwarmde oven in ongeveer 60 
minuten goudbruin en gaar. Steek een sateprikker in het 
midden van de cake om te testen op gaarheid. Komt de 
prikker er schoon uit, dan is de cake klaar. 

 

4. Laat 10 minuten in de vorm afkoelen, stort de cake op een 
schaal en laat verder afkoelen. 

 

5. Cranberrycoupe. Kook de cranberry’s in een pan met 
dikke bodem met de suiker en de rode wijn of port 10-15 
minuten. Roer goed door en laat de compote daarna 
afkoelen. Meng kaneel poeder en likeur door de 
mascarpone. Klop dit mengsel tot een crème. Voeg 
eventueel een scheutje koffieroom toe als de crème te stijf 
is. 

6. Schep een laagje cranberrycompote in een dessertcoupe. 
Leg daarop een plakje cake met daarop een laagje 
mascarponecrème en weer een laagje cranberry’s. 
Vervolgens weer een plak cake met daarop de rest van de 
mascarponecrème. 

7. Zet de coupes in de koelkast. 

 

8. Presentatie. Garneer de parfait glazen met een 
chocolaatje, gedroogde cranberry’s en een blaadje munt. 

  Garneer de cranberrycoupes voor het serveren met chocolade, 
kaneel en poedersuiker 
 



 


