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wijnen  
 

Dom Minval, chardonnay/viognier, pays d'Oc, 2013 
 
 

intense aroma’s van bloemen als acacia, van geel fruit als perzik, van acaciahoning en boter. 
In de smaak heeft de Dom Minval Chardonnay-Viognier frisse, aromatische tonen met een 
volle en rijpe afdronk en een lichte, vette textuur. Een bijzondere combinatie van zuivere 

elegantie en body. 
 

Simonsig, chardonnay, Zuid Afrika, 2014 
 

Na een kortstondige houtlagering op Frans eiken is de wijn licht strogeel en geurt intens naar rode 
appel, peer, geroosterde amandeltjes, toast en bloemen. Van smaak is hij eveneens lekker vol, rond 

en zelfs ietwat romig vanwege een gedeeltelijke melkzure gisting. Maar deze Chardonnay is juist 
ook aangenaam fris. 

 
Chateau Mandiraq, Corbieres, shiraz/grenache, 2012 

 
De fraaie rijpe druiven voor deze wijn worden met de hand geselecteerd, waarna de druiven op 

natuurlijke wijze vergisten in een houten kuip. Paarsrood met kleine ontwikkeling. Ruikt naar 
bramen, hout, ‘het bos’,bessen, zwarte peper en iets anijs (Syrah). 

 
 

Tarapaca, Chili, 2014, sauvignon blanc/gewurtztraminer 
 

Een nobele zoete witte wijn gemaakt van een unieke combinatie van Sauvignon Blanc & 
Gewurztraminer. De druiven zijn zeer laat geoogst van speciaal geselecteerde percelen wijngaard 

waardoor een hoog natuurlijk suikergehalte in de wijn is ontstaan. Sauvignon Blanc & 
Gewurztraminer druiven lenen zich bij uitstek om bijna overrijp te worden geplukt. Een heerlijk frisse 
geur gecombineerd met een verfijnde frisse volle smaak die niet overdreven zoet is. In de aandronk 

herken je iets van Sauternes, in de afdronk proeven we overduidelijk de aanwezigheid van de 
Gewurztraminer druif. 

 

 



Ravioli van kippendij en langoustine 

 

 
Ingrediënten 12 personen 
 
 
Ravioli 

 1250 gr kippenpoten 

 2 sjalotten 

 2 wit van prei 

 scheut witte wijn 

 2,5 dl slagroom 

 2,5 dl kippenbouillon 

 2 el dragonblaadjes 

 60 wonton vellen 

 eidooier 
 

Langoustine 

 12 langoustines 

 geklaarde boter 
 

Groenten 

 250 gr winterwortel 

 250 gr bleekselderij 

 250 gr courgette 

 250 gr knolselderij 

 100 gr ui 

 100 gr boter 

 1 dl noilly prat 

 1 limoen 
 
Champignonschuim 

 500 gr champignons 

 15 gr zout 

 100 gr boter 

 2 el sucro 
 

 
 

 
Bereiding 
 

 
1. Kippenpoten. Fileer de kippenpoten en geef de botten en 

afsnijdsels door aan het hoofdgerecht.  
  

2. Ravioli. Snij de kippendijen in kleine stukjes. Snij de 
sjalotten en prei fijn. Stoof de kip zachtjes in wat boter. Voeg 
sjalot en prei toe en laat even mee stoven. Voeg de witte 
wijn toe en laat indampen. Voeg de slagroom en bouillon toe 
en laat langzaam inkoken. Breng op smaak met dragon, 
zout en peper en laat afkoelen. 

 
3. Leg de helft van de wontonvellen op een snijplank en 

verdeel de massa hierover. Besmeer de randen van de 
wontonvellen met eidooier. Dek af met een tweede vel en 
druk de randen goed dicht. Steek de ravioli uit met een 
steker.  

 
4. Maak een court bouillon van alle afsnijdsels van de 

groenten. Kook de ravioli gaar in de bouillon met zout. 
 

5. Langoustine Pel de langoustines en verwijder de 
darmkanalen. Kook 12 langoustinescharen in wat water 
gaar. Bak de langoustines kort in boter en breng op smaak 
met zout en peper, geef de overige scharen e.d. aan T2. 

 
6. Groenten. Snij alle groenten in piepkleine brunoise. Fruit ze 

in boter en voeg de Noilly Prat toe en stoof gaar. Breng op 
smaak met rasp en sap van de limoen 
 

 
7. Champignonschuim. Boen de champignons schoon en 

doe ze met zout in de Magimix. Draai fijn, verwarm in de 
boter tot het vocht vrijkomt. Zeef het vocht uit de massa en 
druk goed uit. Leng de champignonessence aan met een 
kop water. Los de sucro op in water en voeg toe aan de 
champignonessence. Maak schuim met behulp van de 
Bamix (gladde schijf) 

 
8. Eindbewerking en presentatie Neem een ring ter grootte 

van de ravioli en maak hiermee een laagje groenten op de 
borden en leg 2 ravioli’s erop. Schep de champignonschuim 
half op de ravioli. Versier met een angoustineschaar. 

 

 
 



Rog met courgette, spruitjes en paddenstoelen 

 

 
Ingrediënten 12 personen 
 
 
Rog 

 2 kg rog vleugels 

 3 perssinaasappels 
 

 
Spruitjes 

 28 grote spruiten 
 

 
 
Hoorn des overvloed  

 50 gr gedroogde 
trompettes des mort  

 100 gr shiitakes 

 2 uien 

 1 teen knoflook 

 1 takje tijm 
 

 
 
 
 
 
Kerrieboter 

 1 granny smith appel 

 1 teen knoflook 

 1 sjalot 

 2 tl kerriepoeder 

 2 tl paprikapoeder 

 150 gr boter 
 
Courgettesaus 

 3,5 courgettes 

 olijfolie 
 
Groenten 

 1,5 courgettes 
 

 
Eindbewerking 

 bieslook 

 kervel 
 
 
 

Bereiding 
 

1. Rog Fileer het vlees van de rog vleugels. Portioneer de rog in 
12 mooie porties en bestrooi met zout en peper, geef de 
graten en afsnijdsels door aan tussen 2. 

 

2. Bak de rog in een hete pan met wat zonnebloemolie kort aan 
beide zijden. Haal de rog uit de pan en knijp de sinaasappels 
uit in het braadvocht. 

 
 

3. Spruitjes Maak de spruiten schoon en kook ze in gezouten 
water gaar. Pel voorzichtig de buitenste bladeren van de 
spruitjes af en zorg dat ze heel blijven. Maak 12 “bakjes” van 
de spruitjesbladeren. Snij de rest van de spruitjes in reepjes 
en geef door aan de groenten. 

 
4. Hoorn des overvloed  Snij uien en knoflook fijn en 

fruit kort aan in olijfolie. Voeg de in stukjes gesneden 
paddenstoelen toe en fruit kort. Voeg tijm en zoveel 
wat toe dat alles onder staat. Laat zachtjes trekken 
tot de trompettes zacht zijn. Zorg dat er 
voldoendewater in de pan blijft dat alles onder blijft 
staan. Als de paddenstoelen zacht zijn het vocht eruit 
zeven (bewaren). 

 
5. Verdeel de paddenstoelen over de spruitjesbakjes 

(geef overgebleven paddenstoelen door aan de 
groenten). Bind  het paddenstoelenvocht eventueel 
met een mespuntje Xantana. 

 

6. Kerrieboter Snij sjalot en knoflook fijn. Fruit aan in 

zonnebloemolie en voeg in stukjes gesneden appel toe en 

fruit even mee. Voeg kerrie- en paprikapoeder toe en laat 

even mee fruiten. Voeg eventueel een beetje water toe en 

stoof tot alles zacht is. Voeg zout naar smaak toe. Doe de 

massa in de Magimix samen met de boter en draai glad. 
 

7. Courgettesaus. Schil de courgettes dik. Blancheer de 
courgette kort in gezouten water en doe over in ijswater. 
Pureer de courgette met wat olijfolie en water tot een saus. 
Zeef eventueel en breng op smaak met zout en peper. 

 
8. Groenten. Snij courgettes in julienne. Stoof de courgettes 

met de overgebleven spruitjes en overgebleven 
paddenstoelen in kerrieboter. Breng op smaak met zout en 
peper. 

 
9. Eindbewerking en presentatie Verdeel de groenten met 

een lepel kerrieboter midden op de borden. Plaats de rog op 
de groenten. Lepel het braadvocht over de rog. Verdeel wat 
gesneden bieslook en kervel over de rog. Maak cirkels van 
courgettesaus en paddenstoelensaus rondom de rog. Plaats 
drie spruitjesbakjes rondom de rog. 



Bouillabaisse  met rouilleschuim  

 

 
Ingrediënten 12 personen 
 
 
Basis 

 Olijfolie 

 1200 ml water 

 300 ml witte wijn 

 1 bosje basilicum 

 de graten en afsnijsels van 
de rog (tussen 1) en de 
resten van de lagoustine 
(voor) 

2e stap 

 olijfolie 

 2 uien, gesnipperd 

 2 preien, alleen het wit, 
fijngesneden 

 2 stengels bleekselderij, 
fijngesneden 

 6 tenen knoflook, gepeld en 
fijngesneden 

 1 venkel, fijngesneden 

 0,5 kleine knolselderij, 
fijngesneden 

 500 g tomaten 

 1 blikje tomatenpuree, 
dubbel geconcentreerd  

 1 laurierblad 

 1 eetlepel venkelzaad 

 5 takjes tijm 

 1 takje rozemarijn 

 50 ml Nouilly Prat 

 4 takjes platte peterselie 

 2,5 dl witte wijn 

Rouille 

 2 rode paprika’s gegrild (pot) 

 3 teentjes knoflook 

 3 dl room 

 1/2 citroen 

 1 dl olijfolie 

 5 gr saffraan  
 2 eetlepels kookvocht van 

de bouillabaisse 

 peper 

 zout 

14 stuks ansjovis 

 
 

 
Bereiding 
 

Basis. Bak de graten e.d. in olijfolie. Voeg na 2-3 minuten het water en de 

wijn toe. Voeg een paar takjes basilicum toe. Laat de bouillon 30 min. 
trekken. Zeef de bouillon, druk de massa bij het zeven goed aan zodat alle 
smaak vrijkomt en zet de bouillon apart. 

2e stap: Bak de fijngesneden prei, ui, knoflook, bleekselderij, venkel en 

knolselderij glazig in een scheut olijfolie. Voeg daarna de grof gesneden 
tomaten toe en bak de groenten nog een paar minuten door. Voeg de 
tomatenpuree, laurierblaadje, tijm en rozemarijn toe. Voeg de peterselie 
toe. Voeg de witte wijn toe en Nouilly Prat toe en laat het mengsel even 
doorgaren. Voeg een paar scheppen visbouillon toe, (haal de 
laurierblaadjes e.d. eruit)  en pureer het mengsel met een staafmixer. 
Voeg vervolgens de warme visbouillon toe en laat de soep inkoken tot een 
mooi geconcentreerde smaak, breng de soep op smaak met peper, zout 
en eventueel wat visfond. 

Ansjovis. Bestuif de sprotjes in kleine porties met bloem. Ze moeten 

helemaal bedekt zijn met een dun bloemlaagje, schud overtollig bloem af. 
Bak ze in de hete olie mooi bruin en knapperig. Laat ze uitlekken op 
keukenpapier. 
 
Rouilleschuim. Doe de paprika, wat afgekoeld kookvocht, de olijfolie en 
de overige ingrediënten in de blender en draai tot een gladde saus. Proef 
af op peper en zout. Zeef de substantie en voeg de room toe en doe in de 
ISI fles. 
 
Afwerking en presentatie. Schenk de soep in een cocktailglas en voorzie 
het geheel van een rouille-schuim. Garneer met een gefrituurd visje en wat 
limoen / citroenzest  

 



Rundersukade met risotto en rodewijnsaus 
 

 
Ingrediënten 12 personen 
 
Kippenbouillon 

 Botten en afsnijsels 
voorgerecht 

 2 wortels 

 1 prei 

 2 uien 

 2 stengels bleekselderij met 
bladgroen 

 een paar takjes tijm 

 2 laurierblaadjes 

 1 theelepel peperkorrels, 
gekneusd 

 2,5 liter water 

 
Sukade 

 2,5 kg rundersukade 

 250 gr wortel 

 250 gr bleekselderij 

 250 gr knolselderij 

 3 laurierblaadjes 

 20 korianderkorrels 

 5 kruidnagels  

 20 zwarte peperkorrels 

 4 takjes tijm 

 2 takken rozemarijn 

 2 flessen rode wijn 

 2 lt kalfsbouillon 
 
Risotto 

 750 gr risottorijst 

 2 sjalotten 

 1,5 lt kipbouillon 

 200 gr parmezaanse kaas 
 
Crostini  

 zuurdesembrood  

 geklaarde boter 
 

 
 
Eindbewerking 

 3 bakjes mustard cress 

 olijfolie 
 

 
Bereiding 
 

1. Bouillon. Snijd de groenten in grove brunoise en doe 
samen met de botten en afsnijsels in de snelkookpan. 
Laat 30 minuten koken, kooktijd gaat in als pan sist. 
Zeef de soep, breng op smaak met wat gevogeltefond, 
peper en zout, geef 2,5 dl door aan het voorgerecht en 
gebruik de rest voor de risotto. 

 

2. Sukade. Portioneer de sukade in 12 mooie stukken. 
Zout en peper het vlees en braad het aan in olie. Doe 
de stukken vlees over in een snelkookpan.  

 
3. Braad de afsnijdsels en alle in stukjes gesneden 

groenten aan en voeg de kruiden toe. Blus af met rode 
wijn en bouillon. Doe alles in de snelkookpan en breng 
op druk. Laat 1 uur garen.  

 
4. Haal het vlees eruit en zeef het vocht. Kook het vocht 

in tot sausdikte. Breng op smaak met zout en peper. 
 
 
 

5. Risotto. Snipper de sjalotten en fruit aan in olijfolie. 
Voeg rijst toe en roer tot alle korrels bedekt zijn met 
olie. Voeg beetje bij beetje bouillon toe al roerend tot 
de rijst gaar is. Roer op het laatst de geraspte kaas 
door de risotto. 

 

 
6. Crostini Snij het brood in zeer dunne plakken op de 

snijmachine. Steek rondjes van 6 cm uit het brood. 
Klaar wat boter. Bak het brood krokant in een 
koekenpan met de geklaarde boter. Laat afkoelen op 
keukenpapier. 

 
 

7. Eindbewerking en presentatie. Maak een ring (8 
cm) van risotto op de borden. Leg een stuk sukade op 
de risotto en daarop een crostini. Verdeel de mustard 
cress over het brood. Lepel de saus rondom het 
geheel. Verdeel een eetlepel olijfolie in de saus. 

 
 
 

 



Mascarpone-limoentaartje met ananas en appel 
 

 
Ingrediënten 12 personen 
 
Deegbodem 

 12 plakjes roomboter 
bladerdeeg 

 2,5 eieren 
 
Lemon curd 

 2 citroenen 

 200 gr fijne suiker 

 125 gr roomboter 

 2 eieren 
 
Mascarpone-limoencreme 

 300 ml slagroom 

 4 vanillestokjes 

 800 gr mascarpone 

 12 eetl griekse yoghurt 

 8 eetl lemoncurd 

 4 limoenen (alleen de 
zest) 

       

 
Ananas 

 2 ananassen 

 geklaarde boter 

 rietsuiker 
 
Appel 

 2 granny smith appels 

 0,5 limoen 
 
Garnering 

 400 gr 
diepvriesframbozen 

 2 eetl honing 

 4 eetl frambozenlikeur 
              

 
 

 
Bereiding  
 

1. Deegbodem Oven voorverwarmen op 190 gr. Steek uit het 

bladerdeeg 12 cirkels van 10 centimeter en bestuif ze met 

wat bloem. Bestrijk ze aan een kant met losgeklopt ei en prik 

er met een vork gaatjes in. Bak de deegcirkels in 10 tot 12 

minuten goudgeel en krokant. 

2. Lemon curd. Rasp de citroenen en pers het sap uit. Sap 

even door een zeefje. Rasp, boter, suiker au bain-marie 

verwarmen en goed vermengen. Dan citroensap er door 

roeren. Als alles gemengd is dan de losgeklopte eieren erbij. 

(familie maken). Dan blijven roeren tot er een dikke pasta 

ontstaat. Dit kan 10 tot 20 minuten duren afhankelijk van de 

hitte. Geduld! Laten afkoelen 

3. Mascarpone-limoencreme Klop de slagroom tot yoghurt 
dikte. Halveer de vanillestokjes en schraap het merg eruit. 
Als er grote stukken in de lemoncurd zitten, deze fijn maken 
met de bamix, anders krijg je problemen met de spuitzak. 

 
4. Roer de mascarpone zacht met de yoghurt en spatel er de 

slagroom, vanillemerg, lemoncurd en limoenzest door. Vul 
een spuitzak met de mousse en leg in de koelkast.  
 

5. Ananas Snij de ananas in dikke frites. Bak de ananas in 
geklaarde boter tot ze kleurt en voeg rietsuiker toe. Bak even 
door tot de suiker karamelliseert. 

 
6. Appel. Pers de limoen uit in een bakje met water. Maak niet 

te dunne “lucifers” van de appel en bewaar ze in het 
limoenwater. 

 
 

7. Eindbewerking en presentatie Leg een bladerdeegbodem 
op een bord en spuit deze gelijkmatig vol met toefjes 
mascarpone-limoencreme. Maak hierop een mikado 
compositie van de ananas en appel. Draai op het laatste 
moment de diepvriesframbozen met de honing en likeur tot 
kruimels in de keukenmachine en garneer hiermee het 
gerecht. 

 

 
 

 


