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Cuisine Culinaire Zaanstad 
 

Menu mei 2016 
 
 
 
 

Gefrituurd asperges met papajasalsa 
 
* 

Gerookte paling, dunne asperges, bundnerfleisch en aspergecrèmesoep 
 
* 
 

Luchtige sorbet van rode biet met Hollandse garnalen. 
 
* 
 

Lamscarrés met jus van mosterd en honing, chateau aardappel met doperwten-  en 
bietencrème 

 
* 
 

Aardbeien geglaceerd met karamel, olijvenkoekje en basilicum crème frâiche parfait 
 

 
 
 
 
 
 

Wijnen: 
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Gefrituurde asperges met papajasalsa 

 

 
Ingrediënten 10 personen 
 
Papajasalsa 
 

 2 grote rijpe papaja’s 

 1 bosjes bosuitjes  

 2 rode Spaanse pepers 

 1 limoen 

 20 g honing  
 
Spinazie met dressing 
 

 100 g jonge bladspinazie 

 40 g sherryazijn 

 20 g honing 

 20 g mosterd 

 Zout peper 

 150 ml druivenpitolie 
 
 
 
Asperges 
 

 10 witte asperges 

 zout  

 suiker 

 Panko 60 g zwart 
sesamzaad 

 Bloem 

 3 eieren 

 olie om te frituren 
 

 
Bereiding 
 

1. Papajasalsa. Schil de papaja’s, halveer ze, verwijder het 
zaad en snijd ze in kleine blokjes. Snijd de bosuitjes en de 
chilipeper in dunne ringetjes. Meng beide door de 
papajablokjes en breng op smaak met limoensap en honing. 
Verdeel in 2 porties en mix 1 portie van de salsa tot puree. 

 
 
 
2. Spinazie met dressing. Was en droog de spinazie. 

Roer voor de dressing de azijn, honing, mosterd, zout en 
peper door elkaar. Meng de druivenpitolie er eerst 
druppelsgewijze en daarna met een dun straaltje kloppend 
door zodat een mooie dressing ontstaat. Schep de dressing 
door de spinazie 

 
 
 
 
 

3. Asperges. Schil de asperges en kook ze in licht gezouten 
water met wat suiker beetgaar. Haal ze uit de pan en laat ze 
goed uitlekken 
Meng het zwarte zaad door de panko. Meng wat zout door 
de bloem.Wentel de asperges achtereenvolgens door de 
bloem, het losgeroerde ei en het Panko-mengsel. 
Frituur de asperges op 170 graden met enkele tegelijk 
goudbruin en knapperig en laat ze uitlekken op 
keukenpapier. 

  
 
4. Presentatie. Plaats de salsa (op kleine bordjes of potje)  op 

langwerpige borden in een hoek, plaats ernaast wat 
spinazie en plaats hierboven op de asperge 
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Gerookte paling, dunne asperges, bundnerfleisch en aspergecrèmesoep 

 

 
Ingrediënten 10 personen 
 
Asperges 

 10 st asperges 

 1 st foelie 
 
 
 
Paling 

 10 st gerookte palingfilet 
 
 
Croutons 

 2 sneetjes witte brood 

 100 g boter 
 
 
Vinaigrette 

 15 g mosterd 

 1 st sjalot  

 30 ml witte wijnazijn  

 90 ml Zonnebloemolie 

 Peper zout 

 1 st limoen 
 
Honingmayonaise 

 1 ei 

 200 ml zonnebloemolie  

 15 g mosterd 

 15 ml azijn 

 Peper zout  

 Honing 
 
Aspergecrèmesoep 

 1 liter aspergebouillon 

 200 ml room 

 250 g boter  

 50 g crème frâiche 

 2 st sjalot 

 scheutje witte wijn 

 20 g suiker 
 
 
 
 
 
 
 
Fijne tuinkruiden 

 Kervel 

 Bieslook 

 Dille  

 Lavas  

 

Bereiding 
 

1. Asperges. Schil de asperges en snij deze in de lengte 2x 
door. Je krijgt dus 4 kwarten, houd de eventuele “kontjes” 
van de asperges apart. 
Maak van de aspergeschillen een bouillon. 
Breng de asperges in een afgedekte pan water met een 
schepje suiker, de foelie en zout aan de kook. Haal, zodra 
het water kookt, de pan van het vuur en laat afkoelen. 
Als de pan is afgekoeld zijn de asperges gaar. 

 
 

2. Paling Maak de paling schoon en schraap met de botte kant 
van een mes het vet eraf en snij ze tot batonettes.  Op deze 
wijze krijg je gelijke stukjes paling en asperge. 

 
 

3. Croutons Clarifeer de roomboter en snij het witte brood in 
brunoise. 
Bak deze (croutons) in de geklarifeerde boter. Laat uitlekken 
in een bolzeef. 

 
 

4. Vinaigrette. Meng voor de vinaigrette eerst de fijn 
gesnipperde sjalot en mosterd met de witte wijnazijn en voeg 
dan pas beetje bij beetje de olie toe. Er ontstaat een 
gebonden vinaigrette. Naar smaak rasp van de limoen, peper 
en zout toevoegen. 

 
 
 

5. Honingmayonaise. Voeg alle ingrediënten voor de 
mayonaise, behalve de honing, te samen in een maatbeker, 
staafmixer er in en trek in een keer het geheel tot mayonaise. 
Neem de helft van de mayonaise en meng hierdoor de 
honing. Doe de andere helft in een klein spuitzakje. 

 
 
 

6. Crème van asperges.  Snipper de sjalot en kook deze in 
een scheutje witte wijn. 
Voeg de aspergebouillon toe en kook samen met de room, 
suiker. Nu kun je de “kontjes” van de asperges toevoegen en 
hierin laten garen. Zodra deze gaar zijn, haal je dit door de 
blender en passeer het. 
Breng opnieuw aan de kook en breng hoog op smaak. Doe 
de boter en crème frâiche in de blender, voeg de hete 
aspergebouillon toe en laat minimaal 60 seconden rustig 
draaien. 
Breng indien noodzakelijk vlak voor het serveren nog even 
net aan de kook. Niet laten doorkoken!  
Serveer in hoge glaasjes. 
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 Bladselderij  

 Citroenmelisse 

 Salie 
 
Eetbare bloemen 

 Bosviool 

 Bieslookbloem 

 1 st frisée (uitsluitend het 
gele hart) 

 100 g veldsla 

 100 g redchart (bietensla) 

 50 g pijnboompitten 
 
Bundnerfleisch 

 10 plakjes bundnerfleisch  

 10 mini-augurken 
(cornichon) 

 

 
 

7. Fijne kruiden en eetbare bloemen Maak de diverse 
slasoorten schoon en was deze. Dep droog met 
keukenpapier. 
Maak de diverse kruiden schoon en was deze. Laat goed 
uitlekken. Snij de kruiden grof. 
Rooster de pijnboompitten. 

 
 
 

8. Bundnerfleisch Snijd het bundnerfleisch in dunne plakjes en 
rol ze met een blaadje redchart (bietensla) en de augurken. 
Snij ze doormidden en zet rechtop. Bewaar afgedekt in de 
koelkast. 

 
 
 
 
 

9. Presentatie Leg om en om een batonnets paling en asperge 
op het bord. Smeer de paling en de asperges dun in met de 
honingmayonaise 
Dresseer de slasoorten en fijne kruiden 
Maak dotjes mayonaise, bloemen en kruiden erover. 
Besprenkel met de 
vinaigrette en garneer met de pijnboompitten en croutons. 
Plaats het warme soepje en serveer uit.. 
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Luchtige sorbet van rode biet met Hollandse garnalen.  
 

 
Ingrediënten 10 personen 
 
Sorbet 

 100 g suiker 

 100 ml water 

 600 ml bietensap 

 1 eiwit 

 55 ml witte wijnazijn 

 Zout 
 
 
 
Biet en zeekraal 

 1 chioggiabiet 

 75 g zeekraal 

 roomboter 
 
 
Garnalen 

 300 gram Hollandse 
garnalen 
 

 
Bereiding 
 

1. Sorbet. Plaats cocktail glazen in de vriezer. 
Los de suiker in het water op. Voeg het bietensap, zout en 
de witte wijnazijn toe. 
Draai de massa in de ijsmachine tot een luchtige sorbet. Klop 
het eiwit en voeg op het laatste moment toe aan de ijsmassa. 
Als klaar, schep met ijsbolletjesschep in ieder voor-gekoelde 
cocktail glaasje 1 bolletje sorbet en zet terug in de vriezer 
totdat je uit gaat. 

 
2. Biet en zeerkraal. Snijdt de Chioggiabiet biet in fijne 

julienne. 
Bak de zeekraal kort in wat roomboter en plaats in de 
koelkast om te laten afkoelen. 

 
 

3. Presentatie Bedek de sorbets met respectievelijk wat 
zeekraal en biet. Garneer rondom de rand van de glaasjes 
met de garnalen. 

 
 

  

 
 
 
Lamscarrés met jus van mosterd en honing, chateau aardappel met doperwten-  en 
bietencrème  
 

 
Ingrediënten 10 personen 
 
Lamsrack en lamsjus 

 4 st Frenched rack  

 1 kg lamsbotten 

 500 g WUPS 

 1 bl tomatenpuree 

 1 bol knoflook 

 Tijm  en rozemarijn 

 50 g roomboter 
 

Bieten figuurtjes 

 1 kg gele biet  

 1 kg paarse biet  

 1 kg choggia biet 

 Fleur de Sel 
 

Bieten crème 

 500 g rode biet  

 
Bereiding  

 
1. Lamsrrack Maak de lamsracks schoon. Laat wat vet rond 

de botjes, dek af met folie en laat op kamer temperatuur 
komen.   

 
2. Lamsjus  Pinceer de lamsbotten, snijd de WUPS  en zet 

deze samen met de afsnijdsels en knoflook aan in olijfolie. 
Ontzuur de tomatenpuree. Voeg 3 liter water toe en laat zo 
lang mogelijk trekken. 

 
3. Bieten figuurtjes Snij de 3 kleuren bieten op 3 

verschillende diktes (schillen niet nodig). 
6De paarse op 5 mm dikte en vervolgens met 2 steekringen 
uitsnijden, eerst een 35 mm en dan een 25 mm in het 
midden van dit schijfje, resultaat ring en schijf. 
De gele op 1 cm dikte en snijd er vervolgens bv blokjes 
(3x3 cm), wiebertjes of rechthoekjes, bewaar deze in koud 
water met wat citroensap. De Chiogga biet (wit/paars) in 
plakken van 1,5 cm en vervolgens in dikke frieten met 
rechte uiteindes. 
Blancheer de bieten vlak voor opmaak in 3 aparte pannen 
met wat zout, de dikste ca. 6 minuten, rest steeds korter 
gezien de dikte. 
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 100 ml Slagroom 
 

Doperwten crème 

 500 g 
(diepvries)doperwten  

 100 ml slagroom 
 

Gel van roodbiet 

 500 ml rode bietensap 

 3 g Agar agar 
 
Pommes chateau 

 2 kg Rosevalaardappels 

 1000 ml Kalfsbouillon 
 

Lams jus 

 200 ml lams- of kalfsjus  

 3 el fijne mosterd 

 3 el honing 

 4 tn knoflook 

 1 ui 

 1 tak rozemarijn 
 
 

 
4. Bietencrème Kook de rode bieten, snij in grote stukken en 

doe in turbo blender. Voeg slagroom toe en draai tot een 
dikke emulsie. Wrijf deze door een fijne zeef. Doe in 
spuitzak of spuitflesje. 

 
5. Doperwten crème Kook de doperwten beetgaar, doe in de 

blender, giet er slagroom bij, snuf zout en mix op hoge 
snelheid. Wrijf door fijne zeef en doe in spuitzak 

 
6. Roodbietsap (voor streep op het bord) Kook het bietensap 

met de agar agar voor minimaal 2 minuten. Laat afkoelen. 
Het mag wat lobbig blijven. 

 
7. Pommes chateau Aardappelen tourneren (in tonnetjes 

snijden), maak boven en onderzijde mooi vlak en test of ze 
blijven staan) Gaar ze in de kalfsbouillon. 
Bewaar ze in de kalfsbouillon in een afgedekte schaal in 
oven op 60 graden, de smaak trekt verder in aardappeltjes 

 
8. Lamsjus Passeer de fond en laat reduceren. Maak de 

lamsjus af met honing en mosterd  en breng op smaak met 
peper en zout.  Indien nodig monteren met koude boter 

 
9. Lamsrack  Bestrooi de racks met peper en aanzetten met 

geklaarde boter, dichtschroeien, laten rusten met alufolie 
erover. Voor uitgifte 10 min. op 139°C garen in de oven. 
Uit de oven 5 minuten rusten met alufolie erover, vlak voor 
uitgaan trancheren. 

 
 

10. Presenteren. Trek een streep met de bietengel en 
daarnaast eentje met de erwtenpuree 
Zet de enkele Pommes chateau op het bord. Leg daarop 
het kleine rondje rode biet. Dresseer de andere soorten 
bietjes Leg 3 koteletjes per bord en drapeer er de saus bij. 

 
 
 

. 
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Aardbeien geglaceerd met karamel, olijvenkoekje en basilicum crème frâiche parfait. 

 

 
 
Ingrediënten 10 personen 
 
 
Parfait 
 

 500 ml crème frâiche  

 175 g kristalsuiker 

 1 bos basilicum 
 
 
 
Olijvenkoekjes 
 

 30 g gesneden zwarte 
olijven  

 100 g bloem 

 90 g eiwit 

 120 g poedersuiker 

 30 g boter  

 10 g olijfolie extra verge 
 
 
 
Aardbeien karamel 
 

 30 stevige aardbeien  

 30 satéprikkers 

 1000 g kristalsuiker 

 100 g glucose 

 400 ml water 
 
 
Aardbeiensaus 
 

 250 g diepvriesaardbeien 

 Restant verse aardbeien 
Basterdsuiker  

 Aardbeienlikeur 
 
Garnering 

 30 verse 
basilicumblaadjes 

 Ananasaardbeien  
 
 
 

 

Bereiding 

 

 

Parfait. Meng de crème frâiche en de suiker, schep de grof 
gesneden basilicumblaadjes erdoor. Laat twee uur afgedekt trekken 
in de koelkast. 

Passeer de massa vervolgens door een grove zeef en laat in de 
diepvries opstijven. Gebruik hiervoor een lage platte bak zodat de 
Parfait snel kan bevriezen. 

 

Olijvenkoekjes Smelt de boter, laat iets afkoelen.Voeg aan het 
eiwit al roerend de poedersuiker toe. Spatel de bloem erdoor, en 
voeg als laatste de gesmolten boter en olijfolie toe.Laat dit 15 
minuten in de koelkast rusten. Bekleed een bakplaat met bakpapier. 

Smeer het beslag uit in repen van ca. 6 cm breedte. Garneer met de 
gesneden zwarte olijven. 

Bak ze ca. 4 minuten in een voorverwarmde oven van 175 °C. Haal 
de bakplaat uit de oven. 

Snijd er rechthoeken uit (6x15 cm.). Plaats terug in de oven en bak 
ze goudbruin. 

 

Aardbeiencaramel Snijd de boven- en onderkant van de aardbeien. 
Zorg ervoor dat ze een gelijke maat hebben. Breng suiker, glucose 
met het water aan de kook. Temper het vuur zodra het goudkleurig 
is, (zachte kraak: 136 °C ). 

Zorg dat de karamel op temperatuur blijft. Prik de aardbeien per stuk 
aan een satéprikker en haal ze een voor een door de karamel. (Pas 
op met spatten HEET!). Laat ze daarna uitlekken op een cakeblik en 
knip de overtollige karamel eraf. 

 

Aardbeiensaus Kook de aardbeien (vers en bevroren), samen met 
de suiker en de aardbeienlikeur in en pureer met een staafmixer. 
Laat afkoelen. 

 

 

Presentatie Dresseer de aardbeien op de borden met daarop het 
koekje en de parfait. 

Garneer de parfait met de basilicumblaadjes. 

Schenk de aardbeiensaus er aan weerszijden in een streep langs. 

Garneer met de ananasaardbeien 
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