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Menu januari 2020 
 

 

Voorgerecht 

Bietenravioli, geitenkaas en rode ui 

 

* 

Tussengerecht 1 

Pompoenvelouté met ravioli en cèpes 

 

 

* 

Tussengerecht 2 

Licht gerookte forel met knolselderijsalade 
 

* 

Hoofdgerecht 

Margret van eend met gevulde peer en gekarameliseerde witlof 

 

* 

Nagerecht 

Chocoladetaart met ivoor roomijs en sinaasappelsaus  

 

 

 

 

Bron:  

De receptuur is gebaseerd op receptuur van  CC Barendrecht, CC Almere en CC Amsterdam.  

 

Wijnen: 
 

Voorgerecht en veloute:  Chateau Lauriga  (€ 11,00) 

Tussengerecht 2:   Chardonnay Elyse  (€ 6,50) 

Hoofdgerecht:    Finca Luzon Roble monastrell 2018 (€ 8,40) 

Dessert:    Cava Penedes, Spanje (€ 8,00) 
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Bietenravioli, geitenkaasen rode ui. 

 

Ingrediënten 10 personen: 

  

Ravioli 

400 ml bietensap 

7 g agar agar  

 

 

 

 

 

 

Bosui-olie  
2 st bosui  

100 ml Olijfolie  

 

 

 

 

Rode bietjes  
3 st rode bietjes (gekookt)  

150 ml druivenpit olie  

50 ml rode-wijn azijn  

1 st rode ui   

 

 

 

 

Geiten-room-kaas  
200 g roomkaas  

200 g zachte geitenkaas  

15 g mierikswortel (potje) 

 

 

 

Hazelnoten  
40 g hazelnoten 

 

 

Presentatie 

2 bakjes vene cress (Rumex)  

 

 

 

 

 

 

 

Bereidingswijze 

 

Ravioli  
1. Meng het bietensap samen met de agar agar. 

2. Los de agar agar op en breng aan de kook en 

laat 2 minuten doorkoken. Zeef de vloeistorf 

door een fijne bolzeef.  

3. Stort de massa in een dun laagje op een plaat. 

Laat afkoelen/stollen.  

 

 

Bosui-olie  
4. Snijd het groen grof en blancheer zeer kort. 

Pureer het groen van de bosui met de olijfolie. 

Laat dit vervolgens op een fijne zeef uitlekken.  

5. Doe de olie in een spuitflesje.  

 

 

Rode bietjes en rode ui  
6. Maak een vinaigrette van de olie, rode-wijn 

azijn, zout en peper. 

7. Snijd de rode ui julienne en voeg toe aan de 

helft van de vinaigrette. Houd apart. 

8. Snijd de bietjes in fijne brunoise en marineer 

ze met de vinaigrette.  

 

 

Geiten-room-kaas  
9. Meng de roomkaas met de geitenkaas en breng 

op smaak met mierikswortel, zout en peper.  

10. Doe het geitenkaas mengsel in een spuitzak 

met een glad spuitje.  

 

 

Hazelnoten  
11. Rooster de hazelnoten en maal ze grof.  

 

 

Presentatie 

12. Spuit 5 mooie bolletjes geitenkaasmengsel op 

de borden.  

13. Steek 80 rondjes ( 3 cm) uit de rode bieten 

gelei en plaats 50 van deze op de 

geitenkaasbolletjes.  

14. Spuit op 3 van de 5 reeds geplaatste plakjes 

bietengelei een toefje kaas crème. Plaats 

hierop een extra plakje biet-gelei.  
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15. Verdeel de biet salade in het midden samen 

met de vene cress over de borden.  

16. Eventuele overgebleven geiten-room-kaas kun 

je gebruiken om leuke kleine toefjes op het 

bord te spuiten.  

17. Maak het geheel af met de rode ui, bosui-olie 

en de gemalen hazelnoten.  
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Pompoenvelouté met ravioli en cèpes 

 

Ingrediënten 10 personen: 

 

Groentenbouillon 

125 g wortel  

125 g prei  

60 g ui  

50 g bleekselderij  

2 laurierbladen  

5 g witte peperkorrels  

2 takjes peterselie 

 

 

Velouté 

2 (haikido) pompoenen 

3 sjalotten 

6 dl groentebouillon 

2 rode pepers 

1 tak rozemarijn 

75 ml slagroom 

 

 

 

 

 

 

Ravioli 

200 gr bloem 

2 eieren 

1 el olijfolie 

150 gr hazelnoten 

100 gr ricotta 

zout, peper 

 

 

 

 

 

 

Cèpes 

10 kleine 

eekhoorntjesbrood 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereidingswijze 

 

Groentenbouillon 

18. Kneus de peperkorrels  

19. Doe de schoongemaakte en kleingesneden 

groenten en kruiden in een pan, voeg ca. 1500 

ml water toe en breng aan de kook.  

20. Laat de bouillon circa 20 minuten zachtjes 

trekken.  

21. Na zeven is de groentebouillon klaar voor 

gebruik 

 

Velouté 

22. Schil de pompoen en snij de pompoen in 

stukjes.  

23. Snipper de sjalotten. Fruit sjalotten in boter tot 

ze beginnen te kleuren. Voeg pompoenstukjes 

toe en laat even mee bakken.  

24. Voeg groentebouillon toe en kook zachtjes tot 

de pompoen helemaal zacht is.  

25. Pureer de soep in de blender. Zeef de soep en 

voeg de slagroom toe. Laat inkoken tot het iets 

dikker is en breng op smaak met zout en 

peper. 

 

Ravioli 

26. Doe bloem, eieren, olijfolie en een snuif zout 

in de Magimix en draai er pastadeeg van. Laat 

30 minuten rusten in plasticfolie.  

27. Rooster hazelnoten in een droge pan. Hak de 

noten fijn. Roer hazelnoten en ricotta door 

elkaar en breng op smaak met zout en peper. 

Verdeel in 10 hoopjes.  

28. Rol het deeg uit met de pastamachine. Maak 

10 grote ravioli en druk de randen goed dicht. 

Laat de ravioli onder foli  rusten tot gebruik.  

29. Kook de ravioli gaar in ruim water. 

 

Cèpes 

30. Snij de cèpes in kwarten.  

31. Bak de paddenstoelen goudbruin in boter en 

olie. Voeg tijdens het bakken wat zout toe. 

 

 

 

 

Parmezaan chip 

32. Rasp de kaas fijn. Leg een ring van 10 cm op 
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Parmezaan chip 

6 el geraspte parmezaanse kaas 

 

 

 

 

 

 

 

 

een stuk bakpapier in een gastroplaat.  

33. Bak goudbruin en krokant in een oven van 

160°C. Laat afkoelen alvorens de chips van 

het bakpapier te halen. 

 

Eindbewerking en presentatie 

34. Verdeel de soep over de borden.  

35. Leg de ravioli midden in het bord.  

36. Verdeel de cèpes in de soep en leg de 

Parmezaanse kaas chip op de ravioli. 
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Licht gerookte forel met knolselderijsalade 

 

Ingrediënten 10 personen 

 

Gerookte forel:  

3 zalmforellen 

Houtmot / snippers  

 

 

 

 

 

Mayonnaise:  

2 eierdooiers 

1 tl gladde mosterd  

2,5 dl olie (neutrale)  

1 tl witte wijn azijn 

2 tl citroensap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mierikswortelcrème:  

2 el mierikswortel (potje) 

8 el mayonaise (=±120 ml) 

1 el mosterd (=±15 ml) 

 

 

Knolselderijsalade:  

200 gr knolselderij  

1 tl citroensap 

2 el mierikswortel  

Peterselie, paar takjes  

 

 

 

 

 

Gebakken aardappelkaantjes:  

150 gr aardappel 

3 dl zonnebloemolie  

 

 

 

 

   Bereidingswijze:  

   

Gerookte forel:  

37. Fileer de forellen en houd 6 filets over.  

(ongeveer ½ filet per persoon). Gebruik de 

visgraten voor de bouillon. 

38. Rook de filets licht in een rookpan en houd ze 

warm.  

 

 

Mayonnaise:  

39. Zorg dat de ingrediënten op kamertemperatuur 

zijn. Meng de eidooiers met 1 tl gladde 

mosterd, zout en peper Klop er de witte wijn 

en azijn door.  

40. Voeg al kloppend, eventueel met de mixer op 

halve stand, de olie druppelsgewijs toe. Als de 

saus te dik wordt kun je olie toevoegen.  

41. Als de mayonaise dik genoeg is 2 tl citroen 

toevoegen.  

 

42. De mayonaise gebruik je voor de 

mierikswortelcrème en voor de opmaak. 

 

 

Mierikswortelcrème:  

 

43. Meng de mayonaise met de mierikswortel en 

mosterd en breng met zout en versgemalen 

peper op smaak.  

 

Knolselderijsalade:  

44. Snijd de knolselderij fijne julienne  

45. Breng 3 dl water met het citroensap en zout 

aan de kook. Blancheer hierin de knolselderij 

en daarna in koud water.  

46. Schep de knolselderij en peterselie om met de 

helft van de mierikswortel crème.  

 

 

 

Gebakken aardappelkaantjes:  

47. Snijd de aardappel in zeer kleine brunoise.  

48. Was de aardappelblokjes om het zetmeel af te 

spoelen.  

49. Zet de aardappel op in de olie en bak hem 

zachtjes goud bruin.  
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Presentatie  

Grof zeezout 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie:  

50. Leg de lauwwarme forel op de knolselderij 

salade. Schep de rest van de mierikswortel 

crème erop en bestrooi met zeezout en de 

aardappelkaantjes. 

51. Maak er wat puntjes mayonaise bij.  
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Margret van eend met gevulde peer en gekaramaliseerde witlof 

 

Ingrediënten 10 personen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magret 

6 eenden filets (Magret), totaal 

ongeveer 1200 gram 

 

OF: 

 

3 eenden 

 

 

 

 

Gevogeltefond 

750 g kippen (of eenden) botten 

en karkas  

50 g ui  

50 g bleekselderij  

50 g wortel  

2 teentjes knoflook  

4 witte peperkorrels  

Bouquet garni  

 

 

 

 

 

Rijst 

250 g pandan rijst  

3 sjalotjes  

3 cm gember 

3 knoflookteentjes  

20 g koriander  

600 ml gevogeltefond  

75 g rozijnen  

1 citroen  

nootmuskaat  

 

 

 

 

Bereiding 

 

Onderstaande receptuur gaat uit van kant en klare 

eendenborstfilet en het apart maken van de 

gevogeltebouillon. 

Aan de kring de keuze om volledige eenden 

(schoongemaakt) uit te te ontbenen. Dan worden de 

eendenborstfilets gebruikt in de receptuur, kan de bouilon 

gemaakt worden van de rest van het karkas en de pootjes 

en vleugeltjes bereid worden voor een borrelhap.  

 

Zie de instructie van de firma Ruig: 

https://www.youtube.com/watch?v=yXxFuN7yMeE 

 

 

Margret 

52. Snijd de helft van het eendenvet af en snijd het in 

blokjes.  

53. Doe de blokjes in een pan en bak ze uit tot kleine 

krokante spekjes.  

 

Gevogeltefond 

54. Blancheer de botten en het karkas, laat uitlekken en 

spoel af . Zet opnieuw op met koud water.  

55. Voeg de gesneden groenten, de gekneusde 

peperkorrels en de bouquet garni toe. Breng het 

geheel aan de kook en schep het schuim af dat komt 

bovendrijven.  

56. Laat de bouillon minstens 2 uur trekken; regel het 

vuur zodanig dat het oppervlak in beweging is, 

zonder dat de bouillon kookt.  

57. Giet de bouillon na het verstrijken van de 

bereidingstijd door een zeef en vervolgens door een 

met een natgemaakte passeerdoek beklede zeef.  

 

Rijst 

58. Maak zestes van de citroen, blancheer en snijd de 

schilletjes fijn 

59. Was de rijst en laat uitlekken 

60. Doe bij de spekjes de rijst, de sjalotjes, de knof 

look, de fijngehakte gember, de fijngehakte 

koriander, rozijnen en de citroenschilletjes. Bak 

zonder te kleuren tot de rijst glazig is 

61. Voeg gevogeltefond toe en kruid met peper, zout en 

nootmuskaat. 

62. De rijst koken tot deze gaar is. Bevochtig eventueel 

wat bij, maar zorg ervoor dat de rijst droog is. 

Houdt warm.  

https://www.youtube.com/watch?v=yXxFuN7yMeE
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Peren 

5 kleine peren (Doyonne du 

comice)  

 

 

 

Saus 

400 ml gevogeltefond  

300 ml donker Leffe bier  

3 gehakte uien  

15 g suiker  

50 ml sherry-azijn  

50 g boter  

takjes marjolein  en peterselie  

 

 

 

 

 

 

Gekaramelliseerde witlof  

500 g witlof  

80 g boter  

2 g zout  

2 g peper  

20 g suiker  

 

 

 

Peren 

63. Schil de peren en snijd ze in de lengte door, 

verwijder het klokhuis en hol de peren uit. Vlak de 

onderkant af, zodat de halve peer straks blijft staan.  

64. Bak de peren in het eendenvet aan  

 

Saus 

65. Bak de gehakte uien aan in wat eendenvet 

Strooi er suiker over en laat alles karameliseren. 

66. Blus met de azijn en bevochtig met het bier en de 

fond. 

67. Laat de saus tot 3⁄4 inkoken Giet door een zeef. 

Bind eventueel met wat roux, controleer de smaak 

en verfijn met een klontje koude boter.  

 

Margret 

68. Geef enkele inkepingen in het nog aanwezige vet. 

Bak de ‘Margrets’, Begin in een koude pan. Kruid 

met peper en zout  

 

Gekaramelliseerde witlof  

69. Snijd de witlof doormidden en plaats ze in een 

passende vacuümzak. Voeg 40 gram boter, zout, 

suiker en peper toe en trek vacuüm.  

70. Gaar 45 minuten sous vide op 85°C.  

71. Giet de witlof op een zeef en laat uitlekken.  

72. Smelt de overige boter in een koekenpan en bak de 

witlof tot ze gekaramelliseerd zijn.  

 

Presenteren  

73. Vul de warme peren met de warme rijst.  

74. Zet op elk bord een gevulde peer.  

75. Maak een waaier van de witlof om de peer en 

drapeer de gesneden eend hierop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chocoladetaart met ivoor-roomijs, bittere sinaasappelsaus en sinaasappelkrullen met 
zwarte peper  
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Ingrediënten 10 personen 

 

Ivoor-roomijs 

500 ml melk  

6 eierdooiers  

100 fijne tafelsuiker  

350 g witte chocolade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chocoladetaart  

200 g bittere couverture  

200 boter  

100 g bloem  

175 g fijne tafelsuiker  

6 eieren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bittere- sinaasappelsaus  

3 perssinaasappels  

100 g fijne tafelsuiker  

2 el sinaasappelmarmelade. 

 

 

Sinaasappelkrullen met zwarte 

Bereiding: 

 

Ivoor – roomijs 

76. Breng de melk aan de kook.  

77. Klop de dooiers met de suiker tot een dik en 

romig mengsel.  

78. Giet er al kloppend de hete melk bij, blijf 

kloppen tot een luchtig mengsel. Doe het 

mengsel terug in de pan en laat al 

omscheppend met een pannenlikker op een 

laag vuur verhitten tot de custard iets dikker 

wordt. 

79. Hak de chocolade fijn.  

80. Roer er terwijl de custard nog warm is de 

gehakte witte chocolade door en smelt de 

chocolade. 

81. Laat afkoelen en draai dan in een ijsmachine 

tot het mengsel bevroren is.  

82. Giet het ijs evt. in halfronde mallen, en plaats 

in de vriezer.  

 

Chocoladetaart 

83. Verwarm de oven voor op 180°C. 

84. Bekleed een brede ronde taartvorm met losse 

bodem met bakpapier. 

85. Laat de chocolade met de boter au bain-marie 

smelten en roer tot de chocolade glad is. 

86. Haal de kom van het vuur.Klop de bloem, de 

suiker en de eieren met de mixer tot een heel 

dik, bleek lint. 

87. Meng de chocolade, op lage snelheid, door het 

eimengsel.Giet het mengsel voorzichtig in de 

beklede taartvorm en zet die 15 tot 20 minuten 

in de oven. 

De bovenkant van de taart wordt krokant, 

maar als je hem test, is hij in het midden nog 

zacht. (Doe de saté stok proef om te kijken of 

de taart gaar is). Laat hem voor het serveren 

geheel afkoelen.  

 

Bittere-sinaasappelsaus 

88. Pers de sinaasappels uit, je hebt 200 ml sap 

nodig. Kook het sap met de suiker tot het 

mengsel tot de helft in. Laat afkoelen. 

89. Schep 2 grote eetlepels marmelade door het 

sinaasappelsap, roer los en pass door een fijne 

zeef.  

90. Giet in een spuitflacon en laat afkoelen in de 

koeling.  

 



11 

 

peper  

100 g boter  

100 g poedersuiker  

100 g eiwit  

100 g bloem  

4 sinaasappels  

zwarte peper  

Ronde houtjes  of metalen buisjes 

van ongeveer 10 tot 15 mm dik en 

ongveer 20 cm lang.  

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie 

poedersuiker  

zilver strooisel voor decoratie  

 

 

 

 

 

 

Sinaasappelkrullen met zwarte peper  

91. Verwarm de oven voor op 180oC.  

92. Rasp de buitenschil van de sinaasappels en 

bewaar  

93. Pers de sinaasappels en reduceer het 

sinaasappelsap tot 50 ml.  

94. Smelt de boter Klop de eiwitten los met het 

sinaasappel concentraat en de poedersuiker, 

niet schuimig kloppen.  

95. Roer de rasp en de bloem erdoor. Vervolgens 

de gesmolten boter. Laat afkoelen!!!!  

96. Bekleed bakplaten van de oven met bakpapier.  

97. Doe in een spuitzak een klein glad 

spuitmondje. Vul spuitzak met het beslag. 

Spuit lange banen op de beklede bakplaten, 3 

banen per bakplaat. Bestrooi het beslag met 

versgemalen zwarte peper.  

98. Bak af op 180oC voor 6 a 8 minuten.  

99. Haal de bakplaat uit de oven, trek het 

bakpapier eraf met de tuille draai de bakplaat 

om en trek het bakpapier op de hete achterkant 

van de bakplaat.  

100. Rol de tuille spiraalsgewijs om de 

houtjes/buisjes en laat afkoelen.   

 

Presenteren  

101. Snijd de chocoladetaart in punten, snijd 

iedere punt horizontaal in 2-en. Plaats 1 deel 

liggend en 1 deel rechtop op het bord. 

Besmeer het liggende deel met wat 

sinaasappelsaus (uitsmeren met een 

bakkwastje). Plaats in de tussenliggende hoek 

een bol ivoor-roomijs Druppel bittere-

sinaasappelsaus langs de rand van het bord.  

102. Garneer het bord met poedersuiker en 

zilverstrooisel.  

103. Plaats een sinaasappelkrul over het ijs 

en bestrooi het bord met nog wat poedersuiker.  

 

 

 

 


