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Maart  20201 

 
Brick a l’escargot 

 

* 

Gegrilde groenten met risottoballetjes 

 

*  

Skrei / crustacea 

 

* 

Duivenborst met quinoa, pastinaak en blauwe bessen 

 

* 

Champagnemousse, karamelmousse en zoethoutballetjes.  

 

 

Wijnen: 

 

Slakken: Rioja don Jacobo, temperanillo blanco, 2018, 14,5%                             € 11 

NB 1 fles per kring!   

Risotto: Acante, Fiano, Salento, 2019, 12%                                                        € 10 

 

Skrei:  Jeanette inevitable, Chardonnay Pays d’Oc, 2018, 13%                       € 9 

 

Duif:  Alma de casa, Monastrell, cabernet sauvignon, syrah, 2016, 14,5%    € 8 

 

Dessert: Gloria de moya, gloria dulce, 15%                                                        € 13 

 

 
1 Receptuur gebaseerd op receptuur van zusterclubs CCN (Almere en Amsterdam) 
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Brick a l’escaraot 

 
Ingrediënten 10 personen 
 
 
Escargotboter 
250 g roomboter 
4 tn knoflook 
60 g sjalotjes 
20 g peterselie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brick 
4  st Brick deegvellen 
300   g Escargot (blikje) 
  Bakpapier 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentatie 
   
   Maldonzout 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bereiding 

 

 

Escargotboter 

1   Breng de boter op kamertemperatuur 

2   Snipper de sjalot heel fijn.  

3   Haal de blaadjes van de peterselie en 
hak fijn (steeltjes kunnen bij de coulis 
van de kreeft) 

4   Pers de knoflook uit.  

5   Klop de boter zacht, voeg de sjalot, 
peterselie en knoflook toe en breng op 
smaak met zout en peper. 

6   Reserveer (niet koel) 

 

 

Brick 

7   Snijd het brickdeeg in tweeën, maak 
een rol en snijd het brickdeeg tot 
tagliatelle. 

8   Smelt de kruidenboter. 
9   Doe de Brick-spaghetti in een groot bekken 

en vermeng zorgvuldig met de zachte 
kruidenboter. 

10 Vorm nu luchtige bolletjes van het 
brickdeeg met in het midden een 
escargot (± 3 sliertjes per slak). 

11 Plaats op 3 bakplaten, de siliconen 
(scones) mallen en plaats in iedere mal 
een bolletje. 

12 Bak 5 minuten in een oven van 160°C. 
13 Haal de bolletjes uit de siliconen mallen, 

doe er nog wat escargotboter bij  en bak 
nogmaals 5 minuten los op 1 plaat (op 
bakpapier) in een oven van 150°C totdat ze 
mooi bruin zijn. 

 
Presentatie 

14 Strooi er à la minute nog wat gekneusd 
Maldon-zout op. 

15 Serveer heet. 
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Gegrilde groenten met risottoballejtes 

 
Ingrediënten 10 personen 
 
Risottoballetjes 
1500  ml  goentebouillon 
100  g  wortel 
100  g  bleekselderie 
100  g  prei 
50  g  sjalot 
250  g  risottorijst 
75  g  knolselderij 
75  g  sjalot 
5  g  zout  
50  g  Parmezaanse kaas 
35  g  pesto  
150  g  pittige Gorgonzola  
150  g  fijn paneermeel 
150  g  eiwit 
200  g  Panko  
  frituurolie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomatensaus 
500  g  vleestomaten 
3  tn  knoflook 
75  g  sjalot 
3  takje tijm  
15  g  gedroogde tomaat  
35  g  tomatenpuree 
125  ml  room 
500  ml  groentenbouillon           
50  g  crème fraîche  
3  g  basilicum peper 
 
 
 
Dragonolie 
100  ml  maisolie 
50  g dragonblaadjes 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bereiding 
 
Risotto balletjes 

16 Verwarm de oven voor op 180ºC. 
17 Maak 1000 ml groentebouillon volgens 

basisreceptuur, plus 500 ml voor de 
tomatensaus. 

18 Snijd de sjalot fijn, de knolselderij brunoise 
en fruit deze aan zonder te kleuren. 

19 Voeg de risottorijst erbij en fruit mee. 
20 Voeg de groentebouillon toe en het zout, 

breng aan de kook en dek af met bakpapier 
en een deksel. 

21 Plaats de pan in de oven gedurende 16 
minuten om de rijst te laten garen of gebruik 
de conventionele manier om risotto te 
maken. 

22 De lauwwarme risotto mengen met pesto en 
de geraspte Parmezaan. 

23 Weeg 30 porties af van 15 gram. Druk hierin 
5 gram Gorgonzola en rol er bolletjes van. 
Laat opstijven. 

24 Rol de bolletjes eerst door het fijne 
paneermeel, haal dan door losgeroerd eiwit 
en dan door de panko. Dan nogmaals door 
eiwit en panko. 

25 Frituur op het laatst op 180ºC. 
 
Tomatensaus 

26 De sjalot, tijm en knoflook aanzweten in olie 
en dan de gedroogde tomaat en 
tomatenpuree toevoegen. 

27 Snijd de tomaat in parten, voeg toe en mee 
aanzweten. Als de vleestomaat vocht gaat 
verliezen de room, crème fraîche en 
groentebouillon toevoegen. Dit samen 
garen en inkoken tot de juiste dikte. 

28 De basilicum toevoegen, hierna blenderen 
en op smaak brengen met peper en zout. 

29 Zeef de saus. 
 
 
Dragonolie 

30 De dragonblaadjes kort blancheren, drogen 
en dan blenderen met de olie en laat dit 10 
minuten draaien. 

31 Zeef en doe over in spuitflacon. 
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Garnituren 
2   groene courgette 
2   gele courgette 
2   rode paprika 
100  ml  maisolie 
5   grote champignons 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwerking / presentatie 
 
  frituurolie 

 
Garnituren 

32 De rode paprika schillen en konfijten in de 
maisolie, hierna grillen en in puntjes snijden 

33 De groene courgette in lange linten 
snijden/schaven en grillen op een hete 
plaat. 

34 De gele courgette in dunne plakken snijden 
en grillen en evt. nagaren in de oven of 
warmhoudkast. 

35 De grote champignons schillen, ontdoen 
van de steel, in plakken snijden en grillen op 
een hete plaat, hierna 2 min. verder garen 
in een oven van 150ºC 

 
Presenteren 

36 Frituur de risotto balletjes, laat uitdruipen op 
papier, steek 3 balletjes aan een pen. 
Plaats op een bord. 

37 Maak grote druppels tomatensaus rondom 
de balletjes, druppel hierop de dragonolie. 

38 Garneer hier omheen de gegrilde groentes, 
druppel nog wat olie overheen. 
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Skrei / crustacea 

 
Ingrediënten 10 personen 
 
 
Soezenraster 
100 g  water   
100  g  volle melk  
100  g  roomboter 
100  g  bloem 
4    eieren  
  zwart sesamzaad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Couilis crustacea 
1   soepkreeft  
1  blik  gepelde tomaten 
3  teen  knoflook 
75  g  sjalot 
75  g  prei 
75  g  wortel 
75  g  venkel 
75  g  bleekselderij 
2  takjes  dragon/basilicum  
70  g  tomatenpuree 
2  takjes  tijm 
3  blad  laurier 
100  ml  witte wijn  
100  ml  rode port  
45  ml  cognac 
 
 
 
Schaaldieren mayonnaise 
5  ml  sherry azijn  
150  ml  Coulis Crustacea 
1   ei 
200  ml  druivenpitolie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bereiding 

 

Soezenraster 
39 Breng voor het soezenbeslag het water, melk 

en boter aan de kook en zeef hier de bloem 
in. Spatel dit goed door op het vuur. Gaar 
deze goed door tot het gaat zweten.  

40 Haal van het vuur en voeg hier al spatelend 1 
voor 1 de eieren aan toe tothet weer een mooi 
homogeen beslag is. Dek dit af en laat 
afkoelen.  

41 Vul een spuitzak met het beslag en knip een 
klein gaatje open. Spuit rasters met een 
diameter van 12 cm op een vetvrij papier of 
siliconenmatje en strooi hier een beetje zwart 
sesanzaad over. Bak af tot goudbruin op 170 
°C. 

 

Coulis crustacea 

42 Hak de kreeft in kleine stukken (geeft meer 
smaak). 

43 Kneus de karkassen en zet aan tot al 
het vocht is verdampt. De groenten 
toevoegen en mee aanzweten, 
afblussen met de cognac laat inkoken 
en dan de tomaten puree en gepelde 
tomaten erbij. 

44 Samen goed ontzuren en dit laten inkoken. 
45 Daarna wijn, port, water en tijm erbij 

en 25 minuten laten trekken. 
46 Infuseren met dragon en basilicum en 

passeren door een fijne zeef. 
47 Op smaak inkoken en weer passeren. 
48 Laat afkoelen in de koeling voordat je het 

toevoegt aan de mayonaise. 
 
 
Schaaldieren mayonaise 

49 Maak een stevige (dikke) mayonaise van 
de ingrediënten en gebruik de coulis als 
smaakmaker. 

50 Breng hoog op smaak. 
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Gelei van soja 
75  g  Kikkoman groen  
125  g  bietensap 
3  g  agar-agar  
1  bos  grote radijzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skrei 
800  g  Skrei rug filet  
4    Kumato tomaat  
1  pakje  bospeen 
verschillende kleuren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentatie 
enkele  takjes  duizendblad 
1  bakje  tuinkers 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gelei van soja 

51 Breng voor de soja gelei de Kikkoman en 
bietensap aan de kook en voeg hier de 
agar-agar aan toe, kook al roerend 2 
minuten door en zeef door een fijne 
bolzeef. 

52 Steek de radijsjes uit met het blauwe pijpje en 
vul de ringen met de gelei. 

53 De overgebleven gelei uitstorten en 
later met het kleinste spuitmondje 
uitsteken om te garneren 

54 Leg de uitgestoken ronde stukjes in 
zoetzuur. 

 

Skrei 

55 Maak de bospeentjes schoon en blancheer 
deze kort in zout water. 

56 Glaceer deze voor het dresseren met boter 
en groenten bouillon tot er een mooi 
glanzend laagje omheen komt. 

57 Verdeel eventueel in 2-en of 4-en. 
58 Snijd de kern (zaadlijst) in z’n geheel uit 

de tomaten, snijd in repen en breng op 
smaak met extra vierge olijfolie en grove 
witte peper. 

59 Smeer de skrei in met een beetje extra 
vierge olijfolie en bak dit. (of gaar het in een 
voorverwarmde stoomoven van 50°C) 

 
. 

Presenteren 

60 Smeer de bovenkant van de skrei in met 
de mayonaise en leg hierop een 
soezenraster. 

61 Dresseer de soezenraster met puntjes 
mayonaise en tuinkers. 

62 Maak een mooie baan van de resterende 
garnituren aan de zijkant van het bord. 
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Duivenborst met quinoa, pastinaak en blauwe bessen 

 
Ingrediënten 10 personen 
 
Duif 
5    anjou duiven 
1,5  bollen knoflook 
6 takjes rozemarijn 
10 takjes tijm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saus 
   Vleugels en pote 
1   wortel 
1   ui 
5 tenen knoflook  
1 liter  kippenfond  
1  el   allspice/piment 
1 el  koffiebonen 
 
 
 
 
 
 
 
Pastinaak 
400 gr  patinaak 
 
 
 
 
 
Pastinaakpuree  
750 g  pastinaak  
175 g  gezouten boter 
scheutje  melk 
scheutje  slagroom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bereiding 
 

Duif 
63 Snij de poten en vleugels van de duiven 

maar laat zoveel mogelijk vel aan de 
borstjes. Haal de duiven leeg.  

64 Snij de knoflook stukken. Prop de 
knoflook, rozemarijn en tijm in de duiven.  

65 Braad de druiven rondom goudbruin aan 
in hete olie. Laat 5 minuten garen in een 
oven van 150°C en laat de duiven daarna 
10 minuten rusten.  

66 Snij de borstjes van het karkas. 
 
 
Saus 

67 Bak de duivenresten flink aan in wat olie. 
Voeg de gesneden groenten toe en laat 
nog even mee bakken. Voeg kippenfond 
en zoveel water dat alles onder staat en 
laat rustig inkoken tot de helft.  

68 Zeef de jus en doe weer over in een pan. 
Plet de allspice/piment en koffiebonen en 
voeg toe aan de jus. Laat even opkoken 
en proef.  

69 Zeef de saus en klop olijfolie erdoor tot 
een glanzend saus. Breng op smaak met 
zout en peper. 

 
Pastinaak 

70 Schil en snij pastinaak in gelijke stukken. 
Kook gaar in gezouten water.  

71 Leg de pastinaak op een gastroplaat en 
kleur met de brander vlak voor het 
opdienen. 

 
Pastinaakpuree 

72 Schil en snij pastinaak in gelijke stukken. 
Kook gaar in gezouten water.  

73 Maak een donkere beurre noisette van 
de boter. Doe de pastinaak in de Magimix 
en draai glad. Voeg al draaiend de beurre 
noisette toe en voeg een scheutje melk 
en slagroom toe tot een niet te dunne 
crème. Breng op smaak met zout en 
peper. 
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Blauwe bessen 
400 g  bosbessen  
1,5  el  suiker 
 
 
Granen 
150 g  bulgar  
150 g witte quinoa 
  Creme fraiche 
2 el mosterdzaad 

 

 

 

Gepofte quinoa 
50 g  witte quinoa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Truffelolie 
 
 
 

 
Blauwe bessen 

74 Verwarm bosbessen met suiker en 
enkele eetlepels water maar laat de 
bessen niet knappen. 

 
Granen 

75 Kook bulgur en quinoa gaar in gezouten 
water. Giet af en roer zoveel crème 
fraîche erdoor dat alles pakt. Breng op 
smaak met zout, peper en mosterdzaad. 
Houd warm. 

 
 
Gepofte quinoa 

76 Kook quinoa gaar in gezouten water. Giet 
af de dep goed droog.  

77 Spreid uit over een gastroplaat en laat in 
een oven van 70°C verder uitdrogen.  

78 Doe de quinoa in een diepe pan met een 
eetlepel olie. Verwarm de pan en blijf 
schudden/roeren tot de quinoa gepofte is. 
Let op dat het niet verbrand. 

 

Eindbewerking en presentatie 

 
79 Doe de gepofte quinoa in een 

bekken.  
80 Maak een quenelle van de granen 

en leg op de borden. Maak een 
streep van de pastinaakpuree. 
Verdeel de pastinaak over de 
borden.  

81 Lepel de bosbessen op de borden.  
82 Snij de duivenborsten in de lengte 

doormidden. Smeer wat olie op het 
huid van de borsten en doop ze in 
de gepofte quinoa.  

83 Lepel wat saus op de borden. 
Druppel wat truffelolie over de 
pastinaakpuree. 
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Champagnemousse, karamelmousse en zoethoutballetjes 

 
Ingrediënten 10 personen 
 
Champagnemousse 

125  ml  Cava 
40  g  suiker 
2  blaadjes gelatine 
20  g  eiwit 
20  g  suiker 

100  g  room  
25    g   crème fraîche 
 
 
 
 
 
 
Cacaogelei 

60  g  water 
60  g  room 

60  g  suiker  
25  g cacao poeder 
2,5  blaadje gelatine 
 
 
Karamelmousse 

150  g  witte chocolade  

100  g  kristalsuiker 
475  ml  slagroom 
2,5  blad  gelatine 
2,5  g  cacao poeder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoethoutballetjes 
125  ml  room  
25  g  witte chocolade 
1  g  zoethout 
wortelextract 
1  blad  gelatine  
  goudkleurige spray 
 
 
 
 
 
 

 

Bereiding 
 
Champagnemousse 

84 Kook de cava met de suiker. 
85 Week de gelatine in ruim koud water.Los de 

in water geweekte gelatine op in de warme 
cava. 

86 Klop het eiwit met de suiker luchtig. 
87 Klop de room tot yoghurt dikte. 
88 Als de cava op kamertemperatuur is, spatel 

eerst het opgeslagen eiwit erdoor, daarna 
de half geslagen room en als laatste de 
crème fraîche. 

89 Stort de massa in kleine vormpjes en laat 
opstijven. 

 
Cacaogelei 

90 Week de gelatine in ruim koud water.Breng 
alle ingrediënten aan de kook en los de 
vooraf geweekte gelatine hierin op. 

91 Laat de gelei afkoelen tot kamertemperatuur 
en geleer daarna de bonbon van 
champagnemousse. 

 
Karamelmousse 

92 Week de gelatine in ruim koud water.Breng 
225 ml van de room met de cacaopoeder 
aan de kook. 

93 Karamelliseer de suiker en blus af met de 
warme room. 

94 Voeg direct de witte chocolade toe en de 
gelatine en roer goed door. 

95 Los daarna de geweekte gelatine op in de 
mousse. 

96 Koel terug tot ongeveer 35°C. 
97 Sla de resterende slagroom tot yoghurt 

dikte en voeg toe. 
98 Stort in een grote spuitzak en laat opstijven 

in de koelkast. 
 
 
Zoethoutballetjes 

99 Week de gelatine in ruim koud water.Breng 
alle ingrediënten aan de kook en los de 
geweekte gelatine hierin op. 

100 Stort de massa in de gewenste kleine 
vormpjes (balletjes of bv walnootje). 

101 Laat opstijven in de koelkast. Bespuit met 
goudkleurige spray. 
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Karamelcrumble 

50  g  suiker  
25 g   pure chocolade 
 
 
 
 
 
Blauwebessengel 

65  g  blauwe bessen 
35  ml  Cava 
1   kardemompeul 
0,5  blaadje laurier 
25  g  suiker 

3  g  agar-agar 
 
Crème van champagne 

300  ml  Cava 
0,7 g parelmoer kleurpoeder  
75  g  suiker 
4  g  agar-agar 
 
 
 
 
 
 
  limoencress 
 
 
 

 
Karamel crumble 

102 Maak een karamel van de suiker in een 
hete pan. 

103 Voeg de koude chocolade hier aan toe, roer 
goed door en giet uit op bakpapier. 

104 Als het is uitgehard in een blender tot 
crumble draaien. 

 
Blauwebessengel 

105 2Breng alle ingrediënten aan de kook en 
kook een minuut goed door. 

106 Zeef de kardemom en laurier eruit. 
107 Laat de massa opstijven in de koelkast. 
108 Draai in een blender tot een gladde gel. 
109 Doe de gel in spuitzak. 

 
 
Crème van champagne 

110 Breng alle ingrediënten aan de kook. 
111 Koel terug naar kamertemperatuur. 
112 Draai in de blender tot een gladde gel. 
113 Doe de gel in een spuitzakje. 

 
 
 
Presenteren 

114 Leg de bonbon van de champagnemousse 
op het midden van het bord. 

115 Strooi de karamel crumble aan een zijde 
van de bonbon. 

116 Dresseer de karamelmousse naast de 
bonbon van champagnemousse. 

117 Verdeel een drietal zoethoutballetjes, plaats 
dopjes van de blauwe bessengelei rond het 
gerecht en doe hetzelfde met de crème van 
champagne. 

118 Maak af met wat cress. 
 

 


