
 

 

 

enu december 20191 
 

POMPOENTOFFEE MET GEGRILDE COQUILLE2  

Cava Segura Brut3 

** 

VITELLO MACCARELLO4 

Vignoble Audebert et Fils, St. Nicolas de Bourgueil, Les Graviers 

** 

YIN YANG VAN KNOLSELDERIJ- 

EN RUCOLASOEP MET EEN BLADERDEEGRING MET UIENZAAD2 

Grüner Veltliner Austria 

** 

KREEFT MET EEN LUCHTIGE SAUS VAN BEURRE 

VERT, ZALF VAN AARDAPPEL EN KAVIAAR5 

Chardonnay 2017, Bouchard Aine & Fils 

** 

CRÊPES SUZETTE4 

Santa Alicia Late Harvest 

 
1 Menu samengesteld door Annelies van Son 
2 Receptuur van 2*chef François Geurds, van Restaurant FG** Rotterdam en chef van de maand Gastronomix. 
3 Wijnen van de Sligro 
4 Gastronomix 
5 Receptuur van Onno Kokmeijer, chef-kok van restaurant Ciel Bleu** in Amsterdam en chef van de maand Gastronomix 

M 
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POMPOENTOFFEE MET GEGRILDE COQUILLE 

RECEPTUUR VOLDOENDE VOOR HELE AVOND  

BENODIGDHEDEN 

POMPOENTOFFEE 

1/2 flespompoen 

olijfolie 

1 takje rozemarijn 

40 g boter 

500 ml room 

peper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLKORENBROOD 

800 g volkorenmeel 

500 ml water 

15 g zout 

5 g honing 

14 g gist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANESCO  

½  Romanesco  

 

 

BEREIDINGSWIJZE 

POMPOENTOFFEE 

1. Schil en snijd de pompoen in stukjes, 

besprenkel met olijfolie en rooster in 

de oven totdat de stukjes lichtbruin 

zijn. 

2. Pak een pannetje en laat de pompoen 

met de helft van de boter en de 

rozemarijn langzaam karamelliseren. 

Blijf regelmatig roeren. 

3. Kook de room met de rozemarijn in 

een pannetje in tot circa de helft. 

4. Voeg de room en rozemarijn en 

restant van de boter aan de 

gekarameliseerde pompoen toe en 

verhit langzaam. 

5. Verwijder na 10 minuten de rozemarijn. 

6. Laat de room met de pompoen reduceren tot de helft. 

7. Maal het zeer fijn met een staafmixer en  

8. Wrijf de massa door een zeef. 

9. Breng op smaak met fijne witte peper. 

VOLKORENBROOD 

10. Meng de gist en suiker bij elkaar in een kom. 

11. Doe hier het lauwe water bij, meng het even door en laat het 10 minuten 

staan. 

12. In een andere kom, waar je in gaat kneden, doe je de (volkoren) bloem en het 

zout 

13. Als er een beetje een schuimlaagje bovenop het water komt, dan kan de gist 

toegevoegd worden aan het meel.  

14. Meng het meel met de gist en kneed tot het deeg een grote elastische bal is 

geworden.  

15. Voeg waar nodig bloem toe zodat het niet te plakkerig wordt. 

16. Laat het deeg nu minstens een half uur rijzen met een vochtige doek op de 

schaal.  

17. Zet alvast de oven aan op 220°C. 

18. Als het deeg gerezen is, vorm het brood op een bakplaat (bedekt met 

bakpapier) en bak het brood in 20 minuten in de oven. 

19. Laat het brood afkoelen en snijd in plakken. 

20. Droog het brood kort (max. 5 min) op 80°C in de oven. 

ROMANESCO  

21. Snij kleine roosjes uit de kool, reserveer iets over punt 23. 

22. Kook water, blancheer de roosjes hierin en reserveer. 

23. Rasp de overgebleven kool tot een fijne couscous. 
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HAZELNOTEN, 
COQUILLES, TOAST 

10 coquilles 

10 hazelnoten 

druivenpitolie 

10 plakken Iberico ham 

Druivenpitolie 

 

Affilla Cress 

HAZELNOTEN, COQUILLES, TOAST 

24. Rooster de hazelnoten in een hete pan en hak de hazelnoten middelfijn. 

25. Gril de coquilles kort in de druivenpitolie in een grillpan. 

26. Beleg de toast met Iberico ham. 

PRESENTEREN 
27. Serveer het gerecht in de komborden. Maak een spiegeltje van de 

pompoentoffee, plaats de coquille en garneer met cress en Romanesco. 

28. Bestrooi met gemalen hazelnoot en verse peper. 

29. Plaats de toast op de rand. 
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VITELLO MACCARELLO 

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN  

BENODIGDHEDEN 

TATAKI VAN KALF 

750 g kalfsmuis 

 keukenzout  

zwarte peper 

zout 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKREELMAYONAISE 

2 verse makrelen 

zeezout 

Rookmot 

75 ml crème fraîche 

75 ml verse mayonaise 

10 g platte peterselie  

1 citroen 

 peper  

 

 

ZWARTE PASTA 
100 g Farina di grano duro 

1 ei  

10 ml olijfolie  

3 g zout 

5 ml inktvisinkt 

RADICCHIO ROSSO  
radicchio rosso  

 olijfolie 

peper 

zwarte peper 

 

 

 

kappertjes 

olijfolie 

Maldon zout 

BEREIDINGSWIJZE 

TATAKI VAN KALF 

1. De kalfsmuis bestrooien met 

versgemalen peper en zeer kort 

dichtschroeien in een hete 

(Tefal) pan die bestrooid is met 

zout. 

2. Grote schaal ijswater 

klaarzetten! 

3. Schroei alle kanten in enkele seconden dicht en plaats het hele stuk vlees dan 

direct in ijswater.; zo gaat de warmte niet naar de kern en blijft het vlees echt 

rauw als carpaccio. 

4. Dep de Tataki daarna goed droog en plaats zo lang mogelijk in de koeling, 

door deze techniek wordt het vlees super mals. 

MAKREELMAYONAISE 

5. Leg de makrelen minimaal 1 uur in een zoutwaterbak (verhouding zeezout: 

water 30 gram op 1 liter). 

6. Haal de ingewanden uit de makrelen, spoel ze af, dep droog en rook de 

makrelen (ong. 20 min.). 

7. Fileer de makrelen. 

8. Prak het makreelvlees fijn met een vork. 

9. Hak de peterselie fijn. 

10. Meng er de rest van de ingrediënten en de fijngesneden peterselie door en 

breng op smaak met rasp en sap van citroen en peper. 

ZWARTE PASTA 

11. Maak zwarte pasta volgens basisreceptuur en voeg de inktvisinkt toe bij stap 4 

van basisreceptuur. 

12. Kook de pasta in ruim water met zout, giet af. 

 

RADICCHIO ROSSO  

13. Snij de radicchio zeer fijn en schep de gesneden groente door de afgegoten 

zwarte pasta. 

14. Eventueel een scheutje olijfolie erdoor roeren met wat versgemalen peper 

naar smaak. 

PRESENTEREN 
15. Snijd het kalfsvlees zo dun mogelijk (stand 3-4 op de snijmachine). 

16. Plaats een mooie hoopje zwarte pasta op een bord en dresseer het kalfsvlees 

over de pasta. 

17. Garneer met dopjes makreelmayonaise en werk af met kappertjes. 

18. Werk de borden af een beetje olijfolie en een paar korrels gekneusd zout. 
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YIN YANG VAN KNOLSELDERIJ- 

EN RUCOLASOEP MET EEN BLADERDEEGRING MET UIENZAAD 

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN  

BENODIGDHEDEN 

SNEL KORSTDEEG 
200 g boter  

250 g patent bloem  

100 ml koud water  

5 g zout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNOLSELDERIJSOEP 

1 knolselderij 

1 ui 

100 g boter 

4 takjes verse tijm 

2 blaadjes laurier 

1500 ml kippenbouillon 

500 ml kookroom 

4 druppels truffelolie 

Zetmeel 

 

 

RUCOLASOEP 

150 g rucola 

500 ml knolselderijsoep 

 

 

 

 

 
 

BEREIDINGSWIJZE 

SNEL KORSTDEEG 

1. Begin direct met het korstdeeg! 

2. Meng het zout door de bloem. 

Zeef de bloem.  

3. Bewerk de boter en snijd die in 

blokjes van 1x1x1 centimeter.  

4. Meng! in een bloembekken de 

boterblokjes door de bloem.  

5. Meng het water door het mengsel van boter/ bloem, totdat een deegbal 

ontstaat waarbij de boter blokjes heel blijven. Het deeg is nu klaar om te 

toeren. 

6. Rol het deeg uit tot een rechte plak van een halve centimeter dikte.  

7. Vouw de deegplak in de lengte in drieën en draai hem een kwartslag.  

8. Rol de deegplak weer uit tot een rechte plak en vouw hem in drieën. Dit is een 

toer.  

9. Verpak het korstdeeg in plastic. Na een rustperiode van minimaal dertig 

minuten in de koeling, volgt de tweede toer.  

10. Een tweede rustperiode van een half uur in de koeling en dan de derde en 

laatste toer. Na deze toer volgt een laatste rustpauze van een half uur in de 

koeling. 

KNOLSELDERIJSOEP 

11. Maak kippenbouillon volgens basisrecept 

12. Schil de knolselderij en weeg 500 g af. Reserveer de rest voor de presentatie. 

13. Snij de knolselderij grof. 

14. Snipper de ui. 

15. Verwarm de boter en fruit de ui en knolselderij hier in tot ze zacht zijn. 

16. Voeg de tijm en laurier toe en fruit even mee.  

17. Voeg de kippenbouillon toe en breng aan de kook. 

18. Schenk de kookroom erin en vermeng met behulp van een garde. 

19. Haal de laurier en tijm uit de soep en pureer de soep met behulp van een 

staafmixer, proef (de soep mag niet te flauw zijn). 

20. Bind eventueel af met wat zetmeel. 

RUCOLASOEP 

21. Breng een flinke pan water aan de kook en zet een bak met ijswater klaar. 

22. Blancheer de rucola 10 seconden en leg direct in ijswater. 

23. Knijp de rucola flink uit en snijd fijn met een mes. 

24. Voeg de 500 ml knolselderijsoep toe. 

25. Laat nu glad draaien in de Thermomix (30 seconden, stand 10).  
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BLADERDEEGRINGEN 
 10 Bladerdeeg 

 1 ei 

Garam masala 

uienzaad 

grof zeezout 

 

 

 

 

kleine blaadjes rucola 

BLADERDEEGRINGEN 

26. Splits het ei en klop het eigeel los. 

27. Steek ringen uit het bladerdeeg met 2 verschillende maten stekers. 

28. Smeer de ringen in met losgeklopt eigeel en bestrooi naar smaak met de 

specerijen, uienzaad en enkele korrels grof zout. 

29. Leg de ringen op een bakplaatje en bak in cirac10 minuten af in een oven van 

185°C. 

PRESENTEREN 
30. Snij de overgebleven knolselderij brunoise en blancheer deze in gezouten 

water. 

31. Leg de knolselderij onderin de borden en giet er de warme knolselderijsoep 

op. 

32. Maak de Rucolasoep schuimig met een staafmixer en schep enkele royale 

lepels op de knolselderijsoep, zodat het idee van het yin yang teken ontstaat.  

33. Garneer de borden met de bladerdeegringen en wat kleine blaadjes rucola. 
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KREEFT MET EEN LUCHTIGE SAUS VAN BEURRE VERT,  
ZALF VAN AARDAPPEL EN KAVIAAR 

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN  

BENODIGDHEDEN 

ALGENBOTER 

15 g algenpoeder  

(Koppert Cress) 

300 g boter 

3 g Maldon zout 

 

KREEFT 

 2000 ml Court bouillon 

5 Canners a 400 g 

300 g algenboter 

Peper 

1 prei 

1 wortel 

0.5 bos peterselie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AARDAPPELMOUSSELINE 

300 g Roseval aardappel 

100 g volle melk 

±15 ml olijfolie  

(eerste pers) 

 

  

 

 

 

 

 

 

BEREIDINGSWIJZE 

ALGENBOTER 

1. Meng de algenpoeder met 

gesmolten boter en 

geplette Maldon-

zoutflakes. 

2. Reserveer. 

KREEFT 

3. Maak court bouillon volgens basisrecept. 

4. Verwarm de stoomoven voor op 120 ºC. 

5. Dood de kreeft, door een mes vanuit zijn nek in een keer naar voren te treken 

en zijn kop in 2-en te snijden. 

6. Steek (snijd) de rompen in tweeën, draai de staarten eraf en breek de scharen 

van de poten af. Bewaar de rompen, zijpoten en poten (rauw verpakt en vries 

in).  

7. Kook de kreeftenstaarten en scharen in een court bouillon gedurende 2 

minuten. Laat direct schrikken in ijswater. 

8. Maak de kreeft schoon, breek voorzichtig de scharen open en knip de 

staarten open als deze is afgekoeld. 

9. Snijd het wit van de prei in zeer dunne ringen, snijd de wortel in fijne 

julienne, snijd de peterselie incl. stelen grof.  

10. Spreid de helft hiervan uit in een stoomtray.  

11. Leg hierop de kreeftendelen, bedek met groenten. 

12. Plaats in de stoomoven met een dichte tray eronder en stoom op 100ºC voor 

4 minuten. 

13. Laat vervolgens wellen in de algenboter op 50ºC. 10 min.  

14. Voor het uitgaan verhogen naar 60ºC. 

15. Breng de kreeft op smaak met peper. 

AARDAPPELMOUSSELINE 

16. Maak met een dunschiller de aardappel schoon en snijd ze in stukken van 1 

centimeter. 

17. Zet de aardappels op in ruim water met iets zout en breng aan de kook. 

18. Kook het geheel in 20 minuten gaar. 

19. Druk de gekookte aardappelen door een fijne zeef en zorg in de tussentijd dat 

de melk aan de kook komt, om dit vervolgens toe te voegen aan de 

aardappelpuree. 

20. Voeg melk toe tot je een mooie gladde mousseline hebt en voeg dan een 

ruime hoeveelheid olijfolie toe tot je een dik lopend mousseline verkrijgt 

eventueel wat zout. 
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BEURRE VERT 

250 gram Hollandaise 

saus 

100 g bladspinazie 

1 bos krulpeterselie 

1 g Kappa 

 

 

 

TUINBONEN EN 

CANTHARELLEN 

100 g diepvries tuinbonen 

100 g cantharellen 

roomboter  

 

 

50 g kaviaar 

zeekraal 

paarse viool 

Borage cress 

Affilla cress  

BEURRE VERT 

1. Draai de spinazie en de geplukte peterselie door in een perscentrifuge, zodat 

het sap van beide ingrediënten overblijft. 

2. Maak volgens basisreceptuur een castric en vervolgens een Hollandaise saus. 

3. Voeg de Kappa toe aan de Hollandaise. 

4. Verwarm tot 80 °C. 

5. Haal de pan van het vuur en voeg het sap van de spinazie en kruiden toe en 

meng het geheel goed door met een staafmixer.  

6. Vul vervolgens een sifonbeker met deze saus en voorzie van 1 gaspatroon 

voor optimaal resultaat.  

TUINBONEN EN CANTHARELLEN 

7. Blancheer de tuinbonen 20 seconden en spoel direct koud. Dop ze dubbel.  

8. Glaceer de tuinbonen in een klein beetje roomboter, samen met de 

schoongemaakte cantharellen. 

 

PRESENTEREN 
9. Maak het bord naar eigen inzicht op. 

10. Garneer met de kaviaar, zeekraal, viool en cressen. 
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CRÊPES SUZETTE 

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN  

BENODIGDHEDEN 

SPECULAASROOMIJS 

250 g ongezoete slagroom  

250 g melk 

15 g speculaaskruiden 

6 eidooiers  

(of 150 g eigeel) 

100 g kristalsuiker 

 

 

 

 

 

 

 

  

GEGELEERDE 

SINAASAPPELSALADE 

5 handsinaasappels 

6 perssinaasappels 

15 ml Grand Marnier 

25 g Gel Vegetal (Sosa) 

 

 

 
 

 

 

FLENSJES 

300 g patentbloem 

600 ml volle melk 

150 g eidooier 

15 g poedersuiker 

5 g zout 

5 g boter 

 

 

 

 

VULLING 

250 g mascarpone 

20 ml honing 

 BEREIDINGSWIJZE 

SPECULAASROOMIJS 

1. Voor het roomijs de 

speculaaskruiden met de melk 

laten infuseren op een zeer laag 

vuur. 

2. Roer de eieren los met de suiker 

en giet er een beetje warme melk 

op. Roer door elkaar en meng er 

de rest van de melk door. 

3. Giet terug in de pan en laat op het 

vuur zachtjes binden. Houd de 

temperatuur onder de 85°C. 

4. Koel terug op ijswater en voeg als laatste de room toe. 

5. Opdraaien in de ijsmachine. 

6. Als klaar, dan de siliconen bolletjes mal vullen met het ijs en in de vriezer 

reserveren. 

GEGELEERDE SINAASAPPELSALADE 

7. Neem plastic ringen of stekers en pak één kant strak in met plasticfolie. Zet 

met de folie naar beneden op een dienblaadje. 

8. Rasp 3 sinaasappels met behulp van de microplane rasp en reserveer de rasp 

(voor punt 20, 24 en 30). 

9. Schil en vlies de sinaasappels uit en leg de partjes in de ringen, zodat een 

platte schijf ontstaat. 

10. Pers de sinaasappel uit, je hebt 500 ml nodig. Reserveer de rest. 

11. Verwarm het sinaasappelsap met de Grand Marnier en de Gel Vegetal en laat 

even doorkoken. (Verwijder eventueel het schuim). 

12. Giet het sap op de sinaasappel en laat afgedekt met folie, opstijven in de 

koeling. (Dit gaat vrij snel omdat Gel Vegetal al bij 60°C geleerd.) 

FLENSJES 

13. Voeg driekwart van de melk langzaam en al roerend toe aan de bloem en roer 

het volledig glad. 

14. Voeg vervolgens de rest van de melk, eidooier, poedersuiker en zout toe. 

15. Roer het glad en voeg als laatste de boter toe. 

16. Gebruik het beslag zo snel als mogelijk. 

17. Bak dunne flensjes in een ijzeren koekenpan met een druppeltje olie. Als je de 

grotere maat pan neemt, kun je 3-4 flensjes uit 1 flens steken. Je hebt totaal 20 

uitgestoken flensjes nodig. 

18. Steek de flensjes uit met een steker met dezelfde maat als de ringen waarin je 

de gegeleerde salade maakt (zie punt 7)! 

VULLING 

19. Roer de mascarpone los met een garde. 
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1 citroen 

1 limoen 

sinaasappelrasp 

 

SINAASAPPELROTSJES 

30 g Fizzy (Texturas El 

Bulli) 

150 g suiker 

60 g water 

SINAASAPPELSAUS 

200 g suiker 

200 ml sinaasappelsap 

sinaasappelrasp 

100 ml Grand Marnier 

 

 

SPINSUIKER  

1500 g suiker 

500 g water 

Bakpapier 

ijswater 

poedersuiker 

speculaaskruiden  

20. Roer er de honing en de rasp van de drie soorten citrus (limoen, citroen en de 

1/3 van de rasp van punt 8). 

21. Voeg eventueel nog wat sap van de citrus soorten toe en roer tot een gladde 

massa. 

22. Reserveer in een puntzakje. 

SINAASAPPELROTSJES 

23. Kook het water en de suiker tot 140°C6. 

24. Voeg de Fizzy en de 1/3 sinaasappelrasp toe en roer zeer snel en goed door. 

25. Stort direct op een siliconenmat en laat afkoelen (NIET in de koeling). 

26. Breek in stukken. 

SINAASAPPELSAUS 

27. Laat de suiker karamelliseren in een droge steelpan. 

28. Als de suiker nootachtig van kleur is de sinaasappelsap toevoegen en los laten 

koken. 

29. Voeg de Grand Marnier toe en flambeer zodat de alcohol verdampt. 

30. Voeg nu de rest van de sinaasappelrasp toe. 

31. Reserveer in de warmhoud kast. En zeef op het laatste, voor dat je uit gaat de 

saus. 

SPINSUIKER  

32. Bedek het werkvlak ruim met bakpapiervellen!  

33. Plaats een 3-tal pollepels stevig boven het werkblad.  

34. Zet een bak ijswater klaar. 

35. Kook 1 : 3 (water : suiker) tot 145 °C6, zeer regelmatig de pan bijwassen en het 

vuil afscheppen. NIET ROEREN !!! 

36. De suikerstroop kookt natuurlijk in, als de suikerstroop dik wordt, neem dan 

een theelepeltje doop deze in de suikerstroop en direct in ijskoud water; de 

suikerstroop is goed als je met je vinger en duim de stroop van het lepeltje kan 

schuiven en de stroop tot een stevig balletje kan rollen.  

Laat de suiker uitbruisen. Men noemt dit: STIJVE BAL. 

37. Neem 3 vorken doop deze in de stroop en trek draden over de stelen van de 

pollepels, door horizontale bewegingen te maken boven de pollepels .  

38. Haal de draden er af en maak er met je hand een bal van. 

PRESENTEREN 
39. Zeef wat poedersuiker boven een kom en zeef er een klein beetje 

speculaaskruiden doorheen, meng goed. 

40. Zeef nu de gekruide suiker lichtjes over diepe borden. 

41. Leg de gegeleerde sinaasappelsalade op de borden en leg er een flensje op. 

42. Spuit de mascarpone op de flensjes en dek af met een tweede flensje. 

43. Plaats op het 2e flensje een bolletje speculaasijs. 

44. Werk de borden af met stukken sinaasappelrotsjes. 

45. Plaats op het ijs een spinsuiker bol. 

46. Giet rondom wat van de warme sinaasappelsaus. 

 

 
6 Er ligt in de rechterboven kast (achter de bar) een thermometer, waarmee je de suiker temperatuur kunt meten! 


