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Cuisine Culinaire Zaanstad 
 

Menu oktober 2016 
 
 
 
 

Cannelloni van coquille met schuim van wasabi, een rolletje van kalfsmuis en  
Pata Negra-crème  

 
* 
 

Zachte crème van knoflook met kikkerbilletjes en doperwten met sandwich van spek en 
amandel.  

 
* 
 

Sardientje gevuld met langoustine en limoenblad, artisjok, inktvis en zalmeitjes. 
    
      * 

 
Gebraden duif met merg, snijbonen en Vacherin Mont d’Or 

 
* 
 

Kers van blauwschimmelkaas en kersen, schuimpje van peer met gembercoulis 

 
 

 
 

Wijnen: 
 

Canneloni: 
La Campagne, 2013, Marsanne en Viognier, Pays d’Oc, 13%                                7,95 
 
Kikkerbillen: 
Viu Manent reserva, 2015, Chardonnay, Chili, 13%                                                6,99 
 
Sardientje: 
Doudet-Naudin, 2014, Pinot noir, 12,5% (licht koelen)                                          8,95      
 
Duif: 
Abadal, 2015, DOC, Spanje, 14%                                                                             8,99 
 
Dessert: 
Mavrodafne, Griekenland, 15% (koelen)                                                                 6,95 
 
Voor elke gang twee flessen per gerecht, behalve het nagerecht, dat is 1 fles per kring 
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Cannelloni van coquille met schuim van wasabi, een rolletje van kalfsmuis en  

Pata Negra-crème  

 

 
Ingrediënten 15 personen 
 
Coquilletartaar 

 15 coquilles van ca. 30 
gram 

 4 eetlepels wasabi tobaki 
(eitjes Japanse vliegvis 
ingelegd in wasabi) 

 
Cannelloni van wasabi en 
inktvis 
 

 3 eiwitten 

 1tl visbouillon 

 4 bl gelatine, geweekt 

 1 el  wasabi 

 1 zakje inkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalfsmuis met Pata Negra-
crème 
 

 50 gram Pata-Negra-ham 

 250 ml kippenbouillon 

 1/4 gesnipperde sjalot 

 1/2 tenen knoflook 

 1 blaadjes laurier 

 6 blaadjes gelatine 

 1/2 liter room opgeslagen 
tot yoghurtdikte 

 3 ons kalfsmuis 
 
 
Garnering 

 Wasabi-eitjes 

 Kervel 

 Bieslook 

 Eetbare bloemen 

 Basilicumzaadjes. 
 

 
Bereiding 
 
Coquilletartaar  
Hak de coquilles niet al te fijn. Meng met de wasabi-eitjes. Breng op 
smaak met zout en peper. Doe de tartaar in een spuitzak en 
bewaar in de koelkast tot gebruik.  
 
 
 
Cannelloni van wasabi en inktvis  
Klop de eiwitten stijf. Verwarm de bouillon, voeg de gelatine toe en 
los op. Koel af tot het half gegeleerd is, voeg toe aan het eiwit en 
spatel er doorheen.  
 
Halveer het mengsel. Voeg de inktvisinkt toe aan de ene helft en 
meng. Voeg de wasabi toe aan de andere helft en meng. Bestrijk 
een siliconenmat eerst met het zwarte mengsel. Trek er diagonaal 
met een vork strepen over, laat 10 minuten opstijven in de koeling.  
 
Doe het wasabi -mengsel over op de zwarte laag en smeer 
voorzichtig uit in dezelfde richting als de strepen in het zwart. (zou 
met lijmkam kunnen) Bespuit licht met bakspray en dek af met 
plasticfolie. Laat het geheel nog 10 minuten in de koeling om op te 
stijven.  
 
Steek reepjes uit van 12x5 cm en leg ze meteen op folie. Spuit een 
laag cocquilletartaar van 1 cm op de korte zijde van het reepje en 
rol op tot een mooie cannelloni.  
 
Kalfsmuis met Pata Negra-crème   
Voor de creme de Pata-Negra-ham opzetten met de kippenbouillon, 
sjalot, knoflook en laurier. Laat het geheel ongeveer een uur 
zachtjes trekken. Zeef de bouillon. 
 
Meng de gelatine met de room en voeg toe aan de bouillon. Laat 
helemaal koud worden en doe over in een spuitzak.  
 
Braadt de kalfsmuis rosé. Laat rusten en afkoelen. Snijd er dunne 
plakken van op de snijmachine. Leg vier plakjes kalfsmuis mooi 
dakpansgewijs op elkaar op huishoudfolie. Spuit een laagje Pata-
Negra-crème  midden op de kalfsmuis, rol strak op in de folie. 
Herhaal dit vier keer.  
 
Zet de vier rolletjes kort op een plaatje in de vriezer tot net 
aangevroren, verwijder de folie en snijd er 16 plakken van.  
 
Presentatie  
Doe de cannelloni en kalfsmuis over op het bord. Garneer met 
wasabi-eitjes, kervel, eetbare bloemen, basilicumzaadjes en 
fijngesneden bieslook. 
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Zachte crème van knoflook met kikkerbilletjes, doperwten en zuring. Sandwich van spek en 
amandel.  
 

 
Ingrediënten 15 personen 
 
Creme van de knoflook.  

 Arachideolie 

 2 gesnipperde sjalotjes 

 6 tenen knoflook, in 
dunne plakjes 

 600 ml kippenbouillon 

 600 ml room  
 
Kikkerbilletjes 

 32 kikkerbilletjes, 
gehalveerd 

 2 sjalotten, fijngesnipperd 

 400 gram doperwten, 
gedopt 

 60 gram boter 
 
Croutons van brioche 

4 plakken briochebrood, 
in kleine stukjes 

 
Schuim van waterkers 

4 bosjes waterkers, alleen 
het blad (200 gram) 
200 ml kippenbouillon 
10 gr sojalecithine 
 

Mojo 

 75 gram knoflook 

 100 -150 ml volle melk 

 50 gram amandelpoeder 

 50 gram briochebrood, in 
stukjes 

 zout en peper 
 

Sandwich 

 8 boerenbruine 
boterhammen, gesneden 
in elk 2 repen van 2 x 10 
cm 

 8 eetlepels mojo 

 16 plakjes katenspek 
 
Kruidensla 

 1 bos bieslook 

 1 bos kervel 

 Shiso purper 

 Shiso verte 
 

 
 

 
Bereiding 
 
Creme van de knoflook.  
Verhit de olie. Fruit de sjalot en knoflook kort, maar nog niet 
gekleurd. Blus af met de kippenbouillon. Voeg de room toe en laat 
het geheel samen zachtjes trekken tot het tot de helft is ingekookt. 
Pureer met een staafmixer tot een gladde massa.  
 
 
 
Kikkerbilletjes.  
Verhit de olie. Bak de kikkerbilletjes even aan, 2-3 minuten tot 
rondom mooi gekleurd. Doe de sjalot erbij en fruit even mee. Voeg 
de doperwten toe en bak kort mee. Voeg als laatste de boter toe en 
schep om.  
 
 
Croutons van brioche 
Verhit de stukjes brioche 3 minuten in een oven van 200°C gr. 
Schud ze even om en doe ze nog eens 3 minuten in de oven tot ze 
goudbruin en knapperig zijn.  
 
Schuim van waterkers 
Blancheer de waterkers en spoel koud na. Verwarm de 
kippenbouillon tot 60°C en voeg de waterkers en de sojalechitine 
toe. Pureer en schuim op met een staafmixer.  
 
 
 
Mojo 
Doe alle ingrediënten in een blender met uitzondering van de melk 
en draai op. Voeg zoveel melk toe tot je een homogene 
(smeerbare) massa krijgt.  
 
 
 
 
Sandwich 
Rol het brood plat. Verhit een licht met arachideolie ingevette pan. 
Bak het brood om en om krokant. Laat uitlekken en bestrooi met 
peper en zout.  
Bestrijk het brood met mojo, beleg met katenspek, bestrijk het spek 
met een beetje mojo, dek af met een stukje brood.  
Druk de sandwich aan en verhit in een oven van 180°C tot 
goudbruin.  
 
Presentatie. 
Doe de kikkerbilletjes en doperwten op het bord en schep de 
knoflookcrème erover. Schep daarop een mooie toef schuim van 
waterkers. Garneer met de kruidensla, de croutons en de sandwich.  
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Sardientje gevuld met langoustine en limoenblad, artisjok, inktvis en zalmeitjes  

 

 
Ingrediënten 15 personen 
 
Langoustines 

 15 langoustines, gepeld 
en zonder darmkanaal 

 1 citroen, rasp en sap 

 2 limoenblaadjes (djeroek 
peroetblad), zonder nerf, 
zeer fijngehakt 

 scheutje olijfolie 

 peper & zout 
 
Sardines 

 15 mooie sardines, met 
de staart nog aan elkaar.  

 15 stukjes stevige plastic 
folie (slagersfolie) 

2 eetlepels citroenolie met 
zestes, bij het 
 
  
 
 
 
Citroenolie 
 

 de zestes van 4 citroenen 

 200 ml extra vergine 
olijfolie 

 
Gelei van bleekselderij 

 4 stengels bleekselderij, 
in ragfijne plakjes 

 2 bosuien, het groen heel 
fijngesneden 

 4 theelepels zalmeitjes 

 400 ml visbouillon (van 
blokje) 

 2,4 gram agar agar 
 
 
Batonettes van mango 

 3 rijpe, maar niet overrijpe 
mango’s 

 groenetheepoeder 
 

 

Bereiding 
 
Langoustines 

Hak de langoustines niet al te fijn tot een tartaar. Breng op smaak 
met de rasp, limoenblad, citroensap, scheutje olijfolie en peper en 
zout. Doe over in een spuitzak. 
 
 
 
Sardines 
Verwarm de oven voor op 140 graden. Fileer de sardines met de 
staart nog aan elkaar. Let op: ‘engels’ of dubbel fileren. Zie  
 
http://fischfilieren.de/component/allvideoshare/video/sardien-dubbel-
fileren) 
 
Verwijder de graten. Plet de vissen tussen twee lagen folie. Leg de 
sardines op een snijplank. Spuit vanaf de staart een dunne baan 
langoustinetartaar op de onderste filet. Klap de bovenste helft 
erover. Verhit een zware grillpan en gril de sardines heel kort aan 
beide kanten tot mooi gekleurd. De buitenkant is dan licht gegaard 
en de langoustine is nog zacht. Leg de sardines op een plateau en 
zet ze 3 minuten in de oven. Snijd ze daarna overdwars door. 
 
Citroenolie 
Verwarm de olie tot ca 60C. Neem van het vuur. Doe de zestes in 
de olijfolie en laat een paar uur trekken. 

   

 

Gelei van bleekselderij 

Meng de bleekselderij met de bosui en de zalmeitjes. Maak op 
enkele plateautjes 16 mooie bergjes van het mengsel (gebruik 
eventueel kookringen). Breng de bouillon aan de kook, voeg de agar 
agar toe en kook 4 minuten door. Laat iets afkoelen tot hij begint te 
dikken, schep de gelei over de bergjes en laat opstijven. Steek er 
met een ronde steker cirkels uit van 4 cm. Haal ze van het plateau 
met een paletmes. 

 

 
Batonettes van mango 

Snij mooie gelijkvormige batonettes (frietjes). Doop de mango aan 
beide uiteinden even in het poeder. 
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Mini-artisjokjes 

 15 mini-artisjokjes 

 scheutje arachideolie 

 theelepel knoflookpulp 

 peper en zout 
 
( er kan ook gekozen worden 
voor artisjokhartjes in blik)  
 
 
Inktvis 

 15 eetlepels chipirones 
(kleine pijlstaartinktvisjes) 

 bloem 

 arachideolie voor de 
frituur 

 1 citroen 

 Piment d’espelette 

 zout en peper 

 
Mini-artisjokjes 

Stoom de artisjokjes in 7 minuten beetgaar, giet af, spoel met koud 
water en laat afkoelen. Verwijder de buitenste bladeren. Snijd het 
steeltje bij tot 2 cm. Schil een dun laagje van de buitenkant af met 
een dunschiller, verwijder de overtollige bladeren en snijd de 
bovenkant eraf. Halveer ze in de lengte. Verhit de olie, bak ze met 
de knoflook bruin en breng op smaak. 

 
 
 
Inktvis 

Wentel de inktvisjes door de bloem en frituur ze goudbruin en 
krokant in olie op 160 graden. Schroei ze daarna in een droog, 
gloeiend heet pannetje met tefallaag heel kort om en om./ Neem uit 
de pan en breng op smaak met wat zout en peper, rasp er wat 
citroenzest over en bestuif met weinig piment d’espelette 

 
 
 
Presentatie. 
Leg de gehalveerde sardines op een bord en garneer met de 
overige ingredienten Nappeer wat citroenolie inclusief de zest over 
de sardines.  
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Gebraden duif met merg, snijbonen en Vacherin Mont d’Or 
 

 
Ingrediënten 15 personen 
 
Polenta 

 25 gram roomboter 

 1 liter kippenboullon 
(blokje) 

 250 gram polentameel 

 50 gram versgerapste Old 
Amsterdam of parmezaan 

 2 theelepels piment 
d’espelette 

 zout naar smaak 

 bloem 

 arachide olie 
 
 
Boleten 

 80 gram boter 

 12 verse boleten, in vieren 

 2 flinke theelepels 
knoflookpulp 

 peper en zout 
 
Duif 

 15 mooie Anjou-duiven, 
schoongemaakt 

 scheut extra vergine 
olijfolie 

 400 ml rode port 

 1200 ml gevogeltefond 

 4 eiwitten 

 400 gram gebakken 
kroepoek, fijngemaakt 

 10 levers van de duiven 

 200 gram eendenlever 

 scheut madeira 

 100 gram boter 
 
(levers van duiven te vervangen 
door kippenlever te zoeten met 
iets port)  
 
 
Snijbonen 

 24 mooie snijbonen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bereiding 
 
Polenta 
Verwarm de oven voor op 150 graden. 
Doe de roomboter en boullon in een pan met dikke bodem en breng 
aan de kook. Neem zodra de boter is opgelost en de bouillon kookt, 
de pan van het vuur. Meng de maisgries en piment d’espelette er 
met een garde door. 
 
Doe de massa over in een laag bakblik. Dek goed af met 
aluminiumfolie. Zet de polenta 45 minuten in de oven. Roer er 
daarna de kaas door. Breng op smaak met zout. Laat koud worden 
en opstijven (maak kort gebuik van de blastchiller) 
Snijd in repen van 1 x 1 x 10 cm. Haal licht door de bloem. Verhit de 
olie tot 170 graden en frituur goudbruin. Laat uitlekken op 
keukenpapier. 
 
Boleten 
 
Verwarm de boter. Sauteer de boleten zachtjes in de boter met een 
beetje knoflook, breng op smaak met zout en peper. 
 
 
 
Duif 
Doe de duiven op het karkas, met de pootjes er los bij, in een 
vacuümzak met een klein scheutje olijfolie. Sluit af en gaar 20 
minuten sous vide  op 60 graden. Neem de boutjes daarna uit de 
zak en leg ze in een pan met rode port en gevogeltefond. Stoof op 
laag vuur tot het vocht langzaam inkookt, ongeveer anderhalf uur.  
 
Neem de boutjes uit het vocht en dep ze droog. Verwijder het vel. 
Sla de eiwitten los met enkele druppels water en haal de boutjes 
door het eiwit en daarna door de kroepoekkruimels.  
 
Fileer het karkas van de duif. Laat de borsten in een klein pannetje 
met een beetje beurre monté op laag vuur op kamertemperatuur 
komen. Zet ze 1 à 1,5 minuut in een oven van 180 graden.  
 
Zeef het warme stoofvocht van de boutjes. Verwarm tot 80 graden. 
Doe 500 ml stoofvocht in een pan, voeg de levers van de duiven en 
de eendenlever toe. Pureer vlak voor het serveren met een 
staafmixeer. Zeef de saus door een bolzeef, doe terug in de pan en 
breng op smaak met peper en zout en een scheut madeira.  
 
Snijbonen 
Snij de steelaanzetten van de bonen. Kook de snijbonen beetgaar in 
water met zout, giet af en spoel koud. Splijt ze in de lengte, haal de 
zaden eruit en breng op smaak met zout en peper. 
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Crème van Vacherin Mont d’Or 

 400 gram zachte, bijna 
vloeibare Vacherin Mont 
d’Or, buiten de koelkast. 

 
 

 

 
Crème van Vacherin Mont d’Or 
Neem het binnenste van de kaas dus zonder de korst en doe de 
zachte kaas over in een spuitzak. Als de kaas niet zacht genoeg is 
eventueel opdraaien met wat slagroom. 
 
Dresseren van het bord 
Doe de duivenborsten over op het bord, met de boutjes, schep wat 
van de saus erover. Maak laagjes van 3 gehalveerde snijbonen. 
Spuit er 2 laagjes Vacherin Mont d’Or tussen. Leg de gefrituurde 
polenta en de boleten erbij. 
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Kers van blauwschimmelkaas en kersen, schuimpje van peer met gembercoulis 

 
 

 
Ingrediënten 15 personen 
 
Kers 

 200 gram roquefort 

 200 gram blue stilton 

 500 ml kersenpuree 

 6 bl gelatine, geweekt 

 bamboestokjes of kleine 
prikkers 

 
 
Italiaanse merengue 

 100 gram eiwit 

 300 gram fijne tafelsuiker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peer en suikerwater 
Voor 1,25 liter suikerwater: 

 1250 ml water 

 225 gram dextrosesuiker 
(druivensuiker) 

 900 gram fijne tafelsuiker 
 
en verder: 

 4 steranijs 

 4 rjipe handperen 

 1 citroen 
 

 
 

 

Rozenijs 

 300 ml rozensiroop 

 7 gram gelatine 

 700 gram boerenyoghurt 

 150 ml citroensap 
 
Gembercoulis 

 300 ml suikerwater 

 4 gekonfijte 

gemberbollen 

 
Bereiding  
 
Kers 

Draai 300 gram van de kazen in de keukenmachine fijn. Laat 

opstijven in de vriezer. Draai met licht vochtige handen balletjes 

van ongeveer 2 cm. Verwarm de kersenpuree, voeg de gelatine 

toe en roer tot opgelost. Neem de pan van het vuur  en laat 

afkoelen tot de puree ‘hangt’. Haal de kaasballetjes uit de 

vriezer en dompel ze in de kersengelei. 

Steek de bamboeprikkers in de ‘kersen’. 

 
Italiaanse merengue 
Verwarm de oven voor op 90 graden. 
Sla de eiwitten tot pieken in de keukenmachine. Voeg beetje bij 
beetje 100 gram van de suiker toe. Doe de rest van de suiker in 
een pan met zoveel water dat de suiker drassig is. Kook op tot 121 
graden. Zet de keukenmachine op de laagste stand. Voeg de 
suiker meteen van het vuur in een dun straaltje tot goed gemengd. 
Draai het mengsel in de middelste versnelling tot taai en koud, tot 
45 graden. Doe het merenguebeslag over in een spuitzak met een 
gladde spuitmond van 1 cm.  
Bekleed een bakplaat met bakpapier. Spuit reepjes van 3 x 1 cm 
lang. Bak in de oven af in 50 minuten of tot droog van buiten en 
taai van binnen. 
 
Peer 
Maak eerst het suikerwater, gelijk ook voor de gembercoulis: 

verwarm het water in een pan en voeg beide suikers toe. Los al 

roerend op. 

Verwam het suikerwater, voeg de steranijs toe en laat 20 minuten 

trekken. Bestem 300 ml voor de gembercoulis en de rest om de 

peren te macereren. 

Schil de peren valk voordat je ze in het suikerwater gaat doen. 

Wrijf nog even in met wat citroensap tegen het verkleuren. Snij 

daarna in plakjes .Doe de plakjes peer in het suikerwater en laat 20 

minuten staan. Neem ze eruit en laat uitlekken op keukenpapier.  

Bestrijk de merengue met de rest van de kazen en leg daarop 

peer. Dek af met nog een merengue. 

 

Rozenijs 

Verwarm de rozensiroop. Voeg de gelatine toe en roer tot opgelost. 

Meng met de rest. Koel af en draai in een ijsmachine tot ijs. 

 

 

 

Gembercoulis 

Doe alles in een pan, kook en half uur tot zacht. Draai fijn in een 

keukenmachine. 

  



9 
 

 150  gram verse gember, 

geschild en fijngeraspt 

 

Garnering 

anijsshiso 

 

 

 

Dressen van het bord 

Leg de ‘kersen’ op het bord, samen met de merengue van peer en 

een bolletje rozenijs. Schep wat van de gembercoulis erbij en 

garneer met anijsshiso. 

 

 

 


