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Menu december 2018. 1 
 
 

Tarte flambé 
 

* 
 

Warme garnalencocktail 
 

* 
 

Pittige zoete aardappelsoep met feta en granaatappel 
 

* 
 

Tartaar van knolselderij met geroosterde peer en hazelnootkoekjes 
 

* 
 

Fazantfilet met aubergines, zwarte paddenstoelensaus en hasselback 
aardappels 

 
* 

Demi-ijs van gepofte rode biet, yoghurtijs, meringue, rood fuit en crumble 
 
 
 
Wijnen2 
 
Tarte Flambé :   Survivor Offspring wit , blend van Chenin Blanc,  Sauvignon & Viognier 2017  
Warme Garnalen : Lombardo Unanime bianco, blend van  Grillo Catarratto 2017 
Knolselderij:  Paul Mas Belluguette, blend van Vermentino, Roussanne & Grenache Blanc 
Fazantfilet :   Ad LIbitum Maturana Tinta 2014 
Demi-ijs Rode bieten : Curatolo Arini Marsala 
 

                                                        
1 Dit menu is gebaseerd op menu’s van de zusterclubs in Pormerend en  Almere  
2 De wijnen zijn afkomstig van Terravin 
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Tarte-Flambé 
 
(receptuur voor 10 personen) 
 
Benodigdheden: 
 
Tarte-flambé 
600 g tarwebloem + extra om te bestuiven 
3 g zout 
12 g bakpoeder 
300 ml water 
 
Geitenkaas en peer 
300 g zachte geitenkaas 
4 grote handrijpe peren 
125 g pecannoten 
3 g basilicumblaadjes 

 
Rauwe ham en ui 
300g crème fraiche 
200 g rauwe ham 
2 kleine uien 
Nootmuskaat 
 
 
 
 
 

Bereidingswijze 
 
Tarte-flambé 
1. Kneed in een kom de ingrediënten voor het deeg goed elkaar tot een stevige bal 

ontstaat. 
2. Dek af en reserveer op kamertemperatuur. 
3. Verwarm de oven op 200°C.  
4. Schil de peer en snijd in dunne partjes. 
5. Halveer de bal deeg. Bestuif vier grote stukken bakpapier royaal met bloem en leg op 

ieder vel een bal deeg.  
6. Rol zo dun mogelijk uit met een deegrol. 

 
Geitenkaas en peer 
7. Roer de geitenkaas zacht 
8. Bestrijk twee plakken met zachte geitenkaas en leg hierop de perenpartjes. 
9. Schuif beide stukken bakpapier met het belegde deeg op een bakplaat en bak 8 minuten 

in de oven. 
10. Na 6 minuten de geitenkaas/peer tarte bestrooien met basilicumblaadjes en 

pecannoten. 
 
Rauwe ham en ui 
11. Bestrijk de andere 2 plakken crème fraiche en verdeel hierover de ham en in dunne 

ringen gesneden ui. Bestrooi met verse geraspte nootmuskaat. 
Schuif beide stukken bakpapier met het belegde deeg op een bakplaat en bak tot ze 
goudbruin zijn.Presenteren 

12. Presenteer op een houten plank, snijd in punten en serveer. 
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Warme garnalencocktail 
 
(receptuur voor 10 personen) 
 
Benodigdheden:
 
Warme garnalencocktail 
olie 
2 tenen knoflook 
375 g rauwe gepelde garnalen  
1 bosje koriander  
1 bosje dille 
1 bakje tuinkers  
100 g chorizo 
25 g panko 
2,5 g gerookt-paprikapoeder 
  
Salsa 
2,5 g cayennepeper 
2,5 g gerookt-paprikapoeder 
1 groene paprika  
1 groene chilipeper  
1 ui 

 
Salade 
1 kleine ijsbergsla 
3 trostomaten  
1 komkommer 
  
Cocktailsaus 
75 g mayonaise 
1 citroen 
50 ml yoghurt 
scheutje tabasco 
50 ml ketchup 
 
Presentatie 
tuinkers 
 
 

 
Bereidingswijze 
 
Warme garnalencocktail 
13. Verhit een scheutje olie in een grote koekenpan op middelhoog vuur. 
14. Bak hierin de knoflook in een paar minuten goudgeel en roer de garnalen erdoor.  
15. Bak de garnalen even mee, tot ze gaar zijn en al het eventuele vocht is verdampt.  
16. Roer de koriander en dille erdoor; bewaar wat om later de cocktails mee te versieren.  
17. Haal de pan van het vuur en houd de garnalen warm onder een deksel. 
18. Snijd de chorizo brunoise. 
19. Verhit een scheutje olie in dezelfde pan en voeg de chorizo toe. 
20. Bak het vlees in ongeveer 5 minuten goudbruin. Voeg halverwege de baktijd de panko 

toe. Roer in de laatste minuut het paprikapoeder erdoorheen.  
21. Laat de jus in de pan, dat heb je nog nodig. 

 
Salsa 
10. Snijd de paprika en chilipeper brunoise.  
11. Roer voor de salsa de cayennepeper en het paprikapoeder door de jus.  

Verhit 30 seconden op middelhoog vuur. Voeg de paprika, chilipeper en ui toe en bak 5 
minuten mee, tot alles zacht is.  

12. Voeg zout en peper naar smaak toe en reserveer. 
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Salade 
13. Maak de ingrediënten voor de salade schoon. 
14. Pliceer de tomaat en snijd tot concassé. 
15. Verwijder de zaadlijst van de komkommer en snijd een brunoise van de komkommer. 

 
Cocktailsaus 
16. Maak mayonaise volgens basisreceptuur.  
17. Meng met sap van de citroen, yoghurt, ketchup en tabasco naar smaak 

 

Presentatie 
18. Maak de cocktails. Zet glazen klaar.  
19. Leg onderin een blaadje ijsbergsla, schep er achtereenvolgens wat tomaatjes, 

komkommer, salsa, cocktailsaus en de garnalen op.  
20. Strooi de bewaarde kruiden eroverheen plus wat tuinkers 
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Pittige zoete aardappelsoep met feta en granaatappel  
 
(receptuur voor 10 personen) 
 
Benodigdheden 
 
Soep 
1500 ml kippenbouillon 
50 g kokosvet 
750 g rode zoete aardappel 
2 grote uien 
2 tenen knoflook 
1 rode Spaanse peper 
12,5 g Ras El Hanout 
5 g cayennepeper 
2 granaatappels teen knoflook  

 
Presentatie 
200 g feta 
verse munt 
  
 
 
 
 

Bereidingswijze 
 
Soep 
1. Maak de kippenbouillon volgens basis receptuur  
2. Schil en snijd de zoete aardappel in grove stukken.  
3. Snipper de ui en pers de knoflook uit.  
4. Verwijder de zaadjes uit de Spaanse peper en hak fijn. 
5. Verwarm het kokosvet in een pan en voeg alles toe behalve de bouillon.  
6. Bak in 3-5 minuten goudbruin. 
7. Voeg de bouillon toe en stoof de zoete aardappels in 15-20 minuten gaar. 
8. Pureer de soep en passeer deze. 
9. Halveer de granaatappel en schep de pitjes eruit. 
 
Presentatie 
10. Serveer de soep in kleine verwarmde soepkommen en strooi er de verkruimelde feta, 

granaatappelpitjes, de gehakte munt en naar smaak chilipoeder over.  
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Tartaar van knolselderij met geroosterde peer en hazelnootkoekjes  
 
(receptuur voor 10 personen) 
 
Benodigdheden: 
 
Hazelnootkoekjes 
90 g hazelnoten 
30 g jong belegen geitenkaas 
1 ei 
3 takjes verse dragon 
 
Peer 
3 handrijpe peren 
 

Knolselderij 
1½ vanille stokje 
200 ml witte wijn 
1000 g knolselderij 
2 citroenen 
1 sjalot 
30 sprieten bieslook 
15 takjes verse kervel  
 

 
Bereidingswijze 
 
Hazelnootkoekjes 
1. Maal de hazelnoten fijn tot meel. 
2. Meng in een kom het hazelnotenmeel met de geraspte kaas, het ei en de dragon tot 

een stevig deeg. Als het te droog is voeg dan druppels water toe. Druk het deeg uit op 
een stuk bakpapier en leg er een ander stuk bakpapier op. Rol het deeg tussen de twee 
stukken bakpapier uit met een deegrol tot een zo dun mogelijke plak. Neem het 
bovenste stuk papier eraf en bestrooi met wat zout. Druk iets aan. 

3. Leg het bakpapier met deeg op een bakplaat en bak in ongeveer 8 minuten gaar in een 
oven van 175°C. 

4. Laat afkoelen en breek in stukken. 
 
Peer 
5. Schil de peer en snijd hem in 4 parten, verwijder het klokhuis en halveer de partjes. 

Marineer de partjes in een vacuumzak  met de witte wijn met vanille. 
6. Laat de peer goed uitlekken en bak ze om en om in een hete koekenpan. 
 
Mayonaise 
7. Maak een mayonaise volgens basisrecept. 

 
Knolselderij 
8. Snijd de knolselderij in kleine brunoise en kook in 3 minuten beetgaar. Spoel ze af onder 

IJs koud water. 
9. Meng met 3 lepels mayonaise, citroenrasp en een paar druppels citroensap, het fijn 

gesnipperde sjalotje en de kruiden. Breng op smaak met peper en zout. 
 

Presentatie 
10. Zet een ring van 8-10 cm op het bord en vul met de knolselderijtartaar.  

Druk goed aan en garneer met de peer en steek er een hazelnootkoekje in. 
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Fazantfilet met aubergines en een saus van zwarte paddenstoelen en 
Hasselback aardappels  
(receptuur voor 10 personen) 
 
Benodigdheden: 
 
Aardappels 
10 Rozeval aardappels 
Maldon zout 
olijfolie 
peper 
20 laurierblaadjes 
 
Fazant 
2 fazanten 
 
Bouillon 
1 grote ui 
70 g tomatenpuree 
1 knoflookteen 
200 g mirepoix van groenten (WUPS) 
1 kruidenbosje (tijm, laurier en 
rozemarijn) 
400 ml rode wijn 
 
Paddestoelen en wortel 
400 g gemengde bospaddenstoelen 
(onder andere met Hoorn des Overvloed) 
 6 gekleurde wortels  

 
Rouleau 
100 ml room 
1 eiwit 
olie 
folie 
alufolie 
 
Aubergines 
100 ml olie 
2 aubergines 
peper 
 
Bieslookolie 
Restant bieslook 
Neutrale olie 
 
Presentatie 
100 g boter 
tuinkers 
 
 
 

 
Bereidingswijze 
 
Hasselback aardappels 
Het bereiden en garen van de aardappels duurt  ca 1,5 uur, als je er mee begint, zijn de 
aardappelen eerder klaar dan rest van het gerecht. Plan zodanig dat de aardappelen 
gelijktijdig met het gerecht klaar zijn.  
 
1. Was de aardappels. 
2. Verwarm de oven voor op 200 °C. 
3. Snijd de aardappel over de breedte in, snijd zo diep mogelijk, waarbij je zorgt dat de 

aardappel aan een stuk blijft.  
4. Snijd plakken van 4 millimeter. 
5. Plaats de aardappelen in een oven schaal en smeer goed in de olijfolie.  
6. Plaats 2 laurierblaadjes per aardappel. 
7. Maak op smaak met peper en gekneusd zout. 
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8. Bak de aardappel in ongeveer 45 min. af, afhankelijk van de grootte. Regelmatig 
gaarheid controleren na 40 min! 

 
Fazant 
9. Ontbeen de fazant in 2 poten en 2 borsten, verwijder vel, verwijder de zenen 
10. Haal het vlees van de poten en maak verder schoon, bewaar de parures. 

 
Fazantenbouillon 
11. Zet de oven op 200 °C. Snipper een ui. 
12. Hak de karkassen en de parures van de fazant met een hakbijl, zet aan in de braadslee 

op de kookplaat met olie en ui, op het laatst nog de tomatenpuree er door roeren.  
13. Plaats ongeveer een half uur in de oven, tot de botten bruin zijn. 
14. Maak de groente schoon en plaats in de kookpan. Voeg wijn, geplette knoflook, een 

kruidenbuideltje van tijm, laurier en rozemarijn toe. 
15. Voeg de gebruineerde botten en ui toe, eventueel nog wat peper en zout. 
16. Vul aan met water zodat alles net onder staat . 

 
Paddestoelen en wortels 
17. Reinig de paddenstoelen en hak ze fijn. Bak ze kort aan in boter. 
18. Kruid met peper en zout. 
19. Reserveer 1/3 deel voor de farce, pureer 1/3 deel voor de saus en houd het laatste deel 

warm.  
20. Snijd de wortels in de lengte in repen (± 3 mm dik). Gebruik de mandoline. En blancheer 

ze. 
 

Rouleau 
 
Vulling 
21. Haal alle vlees van de poten af en snijd in kleine stukjes. Verwijder pezen en zenen 

indien nodig. 
22. Vries de stukjes kort aan (20 min.). 
23. Maal het vlees in de Magimix. 
24. Maal het gehakt met eiwit en room zalvig in de keukenmachine, voeg er 1/3 deel 

paddenstoelen toe  
25. Breng op smaak met peper en zout. 
26. Breng wat water aan de kook en maak een proefje.  

 
Filets 
27. Plet de filets met een steelpan tussen 2 lagen folie. 
28. Smeer op een filet eerst farce en plaats vervolgens de wortel er op (een horizontale 

streep).  
29. Rol met behulp van de folie de rouleau op, zodat er een rol ontstaat. Vries deze rol even 

aan zodat de plasticfolie vervangen kan worden door aluminiumfolie (zie verderop). 
30. Neem een stuk alufolie en smeer in met olie. 
31. Verwijder de folie van de fazant en pak het in de aluminiumfolie, maak er een “toffee” 

van. 
32. Als de bouillon klaar is, zeven. 
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33. Prik er even in de alu-pakketjes met een vork 
34. Verwarm de fazantenbouillon tot 80 graden en leg de rouleau er in. Pocheer ze 

gedurende 45 minuten in  de oven van 120 graden. Kerntemperatuur 56 graden. 
 
Aubergines 
35. Schil de aubergine (bewaar de schillen als garnituur) en snijd het vlees in mooie 

brunoise (1 bij 1 cm). 
36. Snipper de ui en de knoflook. Bak aan in wat olie en voeg de aubergine toe en sushi 

azijn. 
37. Kruid met peper en zout. 
38. Frituur de aubergine schillen in olie. 
39. Reserveer. 

 
Bieslookolie 
40. Blender de bieslook met neutrale olie zo fijn mogelijk. Laat trekken en zeef. Reserveer in 

een spuitflesje 
 
Presentatie 
41. Neem de fazantroulades uit de bouillon en houd warm. 
42. Kook de saus tot 2/3 in. 
43. Bind de saus lichtjes met klontjes boter en de gepureerde paddenstoelen  
44. Verwijder het aluminiumfolie van de roulades en snijd in schijfjes. 
45. Leg deze op een bedje van aubergine en paddenstoelen. 
46. Lepel er wat saus omheen en versier met de gefrituurde aubergineschillen. 
47. Plaats de Hasselbacken Potatis ernaast.  
48. Versier de aardappel met nog wat tuinkers en met bieslookolie. 

 
--------------- 
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Demi-ijs van gepofte rode biet en yoghurtijs van Griekse yoghurt met 
meringue, rood fruit en crumble  
 
(receptuur voor 10 personen) 
 
Benodigdheden: 
 
Demi-ijs van gepofte rode biet 
Voor de sorbet: 
175 g rode biet 
75 g suiker 
75 g water 
 
Voor het roomijs: 
285 g volle melk 
15 g magere melkpoeder 
65 g slagroom 35% vet 
55 g sacharose (tafelsuiker) 
18 g dextrose 
15 g eidooier 
 
Twee metalen bakken (in de vriezer zetten 
om koud te worden) 
 
Yoghurtijs van Griekse yoghurt 
220 g volle  melk 
520 g Griekse yoghurt 10%  
60 g slagroom 35% 
135 g sacharose (tafelsuiker) 
1 g locust  

 
Franse meringue 
2 eiwitten 
Suiker 
Bietenpulp van punt 3 
 
Crumble 
100 g suiker 
100 g amandelpoeder  
60 g bloem 
25 g cacaopoeder 
85 g boter 
 
Vers roodfruit, waaronder bijvoorbeeld 
blauwe bes, rode bes, framboos 
Vene cress 
  
 
 
 
 

Bereidingswijze 
 
Demi-ijs van rode biet:  
Sorbet 
1. Rol de bieten in aluminiumfolie en leg 1 uur in een oven van 180C. Haal de bieten uit de 

oven, maak het folie los en laat afkoelen. Spoel de bieten onder de kraan en veeg de 
schil er af. Snijd in stukken en pureer in de blender (of staafmixer) tot een fijne pulp en 
zeef de pulp 

2. Maak een suikerstroop van gelijke delen suiker en water (2 x 75 gram). Laat afkoelen tot 
20°.  

3. Voeg samen: 138 gram stroop, 12 gram water, 150 gram bietenpulp en mix dit goed. Zet 
koud weg. 

4. Reserveer een beetje bietenpulp om een deel van de meringue te kleuren. (zie punt 13) 
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Roomijs 
5. Meng alle ingrediënten goed en verwarm al roerend tot 85°C. Koel direct terug naar 4°C.  
6. Meng de roomijsmix  met de sorbetmix. Zet koel weg. 
7. Draai ijs van de samengestelde mix in de sorbetière.  
8. Als de machine aangeeft dat het ijs klaar is, het ijs meteen uit de machine halen, in een 

(metalen)  bak doen, afdekken met een bakpapiertje en in de vriezer laten narijpen. 
 

Yoghurtijs 
9. Los de suiker op in de melk en verwarm hiertoe tot ca 50°C. Voeg Locust . Meng goed en 

zorg dat alle ingrediënten opgelost zijn. Laat afkoelen. 
10. Voeg yoghurt en slagroom toe en meng goed. 
11. Draai van deze mix een ijs in de sorbetière.  
12. Als de machine aangeeft dat het ijs klaar is, het ijs meteen uit de machine halen, in een  

(metalen)  bak doen, afdekken met een bakpapiertje en in de vriezer laten narijpen. 
 
Franse meringue 
13. Draai van twee eiwitten en  250% van het eiwitgewicht aan suiker een Franse meringue. 
14. Neem een klein deel apart en kleur dit met bietenpulp. Doe in een spuitzakje en spuit 

mooie doppen (met een puntje: type ‘puntmuts’) 
15. Neem een deel witte meringue en spuit soortgelijke doppen als bij 13. 
16. Spatel de rest van de meringue op een silipad en smeer uit in een dunne laag van ca 3 

mm dik.Bak alle meringue in een oven van 95 – 100°C 
 
Crumble 
17. Sla de boter op met de suiker, voeg de amandelpoeder toe totdat het één geheel is. 

Zeef de bloem en cacaopoeder erdoor en meng goed.  
18. Rol het deeg dun uit op een siliconenmat met behulp van folie en een deegroller. Bak 

dit vervolgens af op 160 graden (in ongeveer 8 minuten). Tijdens het bakproces 
regelmatig omscheppen zodat het deeg gelijkmatig gaart en de randjes niet 
aanbranden. 

19. Haal uit de oven als de crumble gaar is en laat buiten de oven afkoelen. Als de cake is 
afgekoeld, hier crumble van draaien ( event. in de keukenmachine). 

 

Presentatie 
20. Doe wat crumble in een groot kombord. Leg hierop één middelgrote bol bietenijs en 

plaats daar twee kleine bollen yoghurtijs tegen. 
21. Breek een schots meringue en plaats verticaal tussen de ijsbollen. Garneer de 

meringuepuntjes er bij (leg er ook een of twee op hun kant). Garneer met roodfruit en 
een blaadje vene cress 

 
 

------------------- 
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Basisreceptuur 

Mayonaise (bereiding klassiek) 

2 eierdooiers  
15 g Dijon mosterd  
15 ml citroensap of wite wijnazjn. 

200 ml plantaardige olie  
witte peper  
zout

 
1. Zorg dat de ingrediënten op kamertemperatuur zijn.  
2. Meng de eierdooiers met de mosterd en de citroensap.  
3. Voeg onder voortdurend kloppen met de garde de olie druppelsgewijs toe.  
4. Breng op smaak met zout, peper.  

Mayonaise (bereiding modern) 

1 heel ei  
15 g Dijon mosterd  
15 ml citroensap of witte wijnazijn 

200 ml plantaardige olie  
witte peper  
zout 

 
1. Zorg dat de ingrediënten op kamertemperatuur zijn.  
2. Plaats alle ingrediënten in een hoge smalle maatbeker.  
3. Plaats een staafmixer in de maatbeker op de bodem.  
4. Schakel de staafmixer 10 seconden in voordat je deze al werkend rustig naar boven 

trekt/haalt. 
 
Kippenbouillon 
 
750 g kippenbotten en karkas  
50 g ui  
50 g bleekselderij  
50 g wortel  

2 teentjes knoflook  
4 witte peperkorrels  
Bouquet garni 
1 foelie

 

1. Blancheer de botten en het karkas, laat uitlekken en spoel af.  
2. Zet opnieuw op met koud water.  
3. Voeg de gesneden groenten, de gekneusde peperkorrels en de  bouquet garni toe.  
4. Breng het geheel aan de kook en schep het schuim af dat komt bovendrijven.  
5. Laat de bouillon minstens 2 uur trekken; regel het vuur zodanig dat het oppervlak in 

beweging is, zonder dat de bouillon kookt.  
6. Giet de bouillon na het verstrijken van de bereidingstijd door een zeef en vervolgens 

door een met een natgemaakte passeerdoek beklede zeef.  
7. Laat afkoelen en verwijder het gestolde vetlaagje, of ontvet de warme bouillon door 

met keukenpapier het vet eraf te deppen.  
8. Voor het gebruik in sauzen de bouillon na het ontvetten laten inkoken tot de 

gewenste sterkte 
  
 


