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Japan fusion 

 
 

OESTER MET HARTIGE CRUMBLE EN CHAMPAGNESCHUIM2 

Crèmant d’Alsace Brut3 

** 

STEAK TARTAAR VAN LANGOUSTINE ONDER KRUIDENROOK2 

Réserve du Champs des Nummes-Les Domaines Auriol 

** 

CHAWAN-MUSHI, WAKAMÉ SALADE EN 

SHIITAKE MET HARTIGE CUSTARD 

Clos de la Folie Marco, Sylvinare, Alsace Domaine Hering 

** 

TARBOT IN ZOUTKORST, CONSOMMÉ VAN HI-JI-KI, KOKKELS, 

VENUSSCHELPEN, EENDENLEVER EN TEMPURA4 

Pinot Gris – Domaine Hering 

** 

FRUITS DE MERE DOUX 

Hugo Blue 

** 

 
1 Menu samengesteld door Ben Mulder 
2 Inspiratie Winter Sligro 
3 Wijnen van de Wijnkelder 
4 Sang-Hoon Degeimbre, L’Aire de Temps 

M 



Menu januari 2020 v2| 2 
 

OESTER MET HARTIGE CRUMBLE EN CHAMPAGNESCHUIM 
 

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN  

BENODIGDHEDEN 

CRUMBLE 

150 g gerookte 

spekblokjes 

20 takjes platte 

peterselie 

2 kleine rode uien 

50 g panko 

1 citroen 

zonnebloemolie 

 

 

 GROEN SCHUIM 

4 oesters 

1 blad gelatine 

200 ml Crèmant 

200 ml slagroom 

2 g Spirulina  

zout 

peper 

 

OESTERS 

20 oesters (Creuses) 

 

 

 

 

 

 

1 stokbrood 

Borage cress  

BEREIDINGSWIJZE 

CRUMBLE 

1. Verwarm de oven op 185ºC 

grillstand of de salamander. 

2. Bak de spekblokjes mooi goudbruin 

en krokant in een klein beetje olie. 

3. Maak de rode ui schoon en snijd 

deze zo fijn mogelijk en laat 

meebakken met de spekjes. 

4. Giet het geheel op een zeef en laat uitlekken op keukenpapier. 

5. Hak de spekblokjes met de ui zo fijn mogelijk. 

6. Meng met de panko, fijngesneden peterselie en citroenrasp. 

GROEN SCHUIM 

7. Week de gelatine in koud water. 

8. Verhit de Crèmant met de Spirulina en los hierin de uitgeknepen gelatine op.  

9. Haal van de plaat en laat afkoelen. 

10. Steek de oesters open en giet de oesters en het vocht in een kleine kom en maal 

dit fijn. 

11. Meng de Crèmant met de oesters en voeg de room toe. 

12. Breng op smaak met gemalen witte peper en zeef het geheel door een fijne zeef. 

13. Giet in een Kidde en belucht met 1 patroon en zet koud weg. 

OESTERS 

14. Steek de oesters open, haal ze los en giet het vocht af, geef het gezeefde vocht 

door aan de maker van de Tarbot in zoutkorst. 

15. Verdeel er de crumble over en plaats onder de grill/salamander.  

16. Zorg ervoor dat de crumble niet verbrandt, gratineer niet te lang: de oester mag 

niet te warm worden. 

PRESENTEREN 
17. Snijd plakken van het stokbrood en hol deze uit, zodat de oesterschelp er op 

geplaatst kan worden. 

18. Spuit een royale wolk groene schuim half over de oesters. 

19. Garneer met Borage cress. 
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STEAK TARTAAR VAN LANGOUSTINE ONDER KRUIDENROOK 

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN  

BENODIGDHEDEN 
10 kwarteleitjes 

 

 

WASABI MAYONAISE 

1 ei 

15 g groene mosterd 

10 g wasabi 

 200 ml maisolie 

rijstazijn 

Yuzusap5 

olijfolie 

LANGOUSTINE 

40 langoustines 

1 groene appel 

10 stengels bieslook 

Yuzusap  

olijfolie 

peper 

zout 

 

 

 

 

BIESLOOK OLIE 

100 ml olijfolie 

10 g bieslook 

 

 

 

GARNITUUR 

2 krop little gem 

olijfolie 

Yuzusap 

BEREIDINGSWIJZE 
1. Leg de kwarteleitjes direct aan het 

begin van de avond in de vriezer6.  

2. Laat minimaal 2 uur invriezen. 

WASABI MAYONAISE 

3. Maak een mayonaise met héél ei 

volgens basis receptuur  

4. Gebruik groene mosterd, rijstazijn 

of Yuzusap en wasabi. 

 

 

 

LANGOUSTINE 

5. Verwijder de kop van de langoustines. 

6. Pel de staarten, verwijder het darmkanaal en snijd 20 staarten tot fijne tartaar. 

7. Maak aan met zeer fijn gesneden blokjes groene appel en fijn gesneden 

bieslook. 

8. Vermeng met Wasabi mayo en verfris met Yuzusap.  

9. Reserveer. 

10. Leg een vel plastic folie op een snijplank en bestrijk met een beetje olie. 

11. Leg de rest van de langoustines 2 aan 2 op het folie en bedek met een laag 

plastic folie. 

12. Plet de langoustines (tussen de 2 laagjes plastic of 2 snijplanken) tot een 

carpaccio, kruidt met olijfolie, peper en zout. 

BIESLOOK OLIE 

13. Snijd de bieslook fijn. 

14. Verwarm de olijfolie in een pan tot ongeveer 80°C. 

15. Voeg de bieslook toe, dek de pan af en neem van de warmtebron. 

16. Laat de olie afkoelen en blender daarna met de staafmixer. 

17. Passeer de olie door een fijne zeef en doe in een spuitflesje. 

GARNITUUR 

18. Haal de kwarteleitjes uit de vriezer en houd onder een zacht stromende lauw 

warme waterstraal7.  

19. Pel de eitjes en, nog steeds onder stromend water, spoel het eiwit weg.  

 
5 Of maak een deze door sap van 1 citroen en 1 mandarijn te mengen. 
6 Controleer of ze door de Inkoopcommissie al in de vriezer zijn gelegd! 
7 In verband met verstopping van de afvoer, verzoek om het eiwit op te vangen en weg te gooien. NB dit geldt voor alle vuil in de 

gootsteen! 
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bieslook 

Maldon zout 

1 bos citroentijm 

  

20. Bewaar het eigeel en laat verder ontdooien. 

21. Was de little gem, snijd de harde delen weg en snijd in fijne repen. 

22. Maak aan met olijfolie, Yuzusap, zout en peper. 

PRESENTEREN 
23. Dresseer de carpaccio op de borden en leg met een stekertje de tartaar op. 

24. Plaats de dooiertjes op de tartaar en garneer met de fijngesneden sla. 

25. Spuit dopjes Wasabi mayonaise rondom. 

26. Garneer met een paar sprieten bieslook. 

27. Spuit wat druppels bieslookolie op het bord en over de carpaccio. 

28. Strooi wat Maldon zout over de carpaccio en het eitje. 

29. Doe de citroentijm in 10 kommetjes en droog dit onder de hete salamander.  

30. Neem vervolgens de crème brûlée brander en steek de tijm aan. 

31. Plaats de kommetjes, zodra de tijm gaat branden, op de borden en sluit direct af 

met een cloche. 

32. Serveer direct en open de cloche aan tafel. 
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CHAWAN-MUSHI, WAKAMÉ SALADE EN 
SHIITAKE MET HARTIGE CUSTARD  

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN  

BENODIGDHEDEN 

DASHI 

Kombu van 20x10 cm 

25 g Katsuobushi 

(bonitovlokken) 

2000 ml water 

+ 60 ml water 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEVULDE SHIITAKE 

300 g grote garnalen 

zonder kop 

150 ml mayonaise 

20 Shiitakes Ø 4 cm. 

10 groene asperges 

+ 50 g bloem 

 

 

 

 

 

BESLAG 

250 g bloem 

250 ml ijskoud water 

3 eieren 

frituurolie 

 

 

 

 BEREIDINGSWIJZE 

DASHI 

1. Dashi voor 2000 ml8. 

2. Veeg de Kombu af met 

vochtige doek, snij de 

Kombu in repen. 

3. Doe de Kombu met 2000 

ml water in een pan en 

breng het geheel zachtjes 

aan de kook; verwijder de 

Kombu en voeg snel 60 

ml koud water toe om het koken te stoppen9. 

4. Voeg de Katsuobushi toe en breng weer aan de kook. Neem de pan van de 

plaat. 

5. Laat de bonitovlokken naar de bodem zakken en schenk de dashi dan door 

een fijne zeef. 

EBI TO SHIITAKE NO FUTAMIAGE (GEVULDE SHIITAKE) 

1. Maak mayonaise volgens basisrecept. 

2. Maak de garnalen schoon en snijd ze in kleine stukjes. 

3. Doe de garnalen in de Thermomix en stel in 15 seconden, stand 10.  

4. Schuif met een spatel naar beneden en voeg de mayonaise toe. 

5. Stel in: 15 seconden stand 5. 

6. Dek af met plastic en zet in de koelkast voor een uur.  

7. Veeg de paddenstoelen schoon met een doek en verwijder de steeltjes. 

8. Was de asperges en snijd ze in stukjes van 4 cm. 

9. Zeef de bloem.  

10. Bestuif de asperges en de hoeden van de paddenstoelen aan de onderkant met 

bloem en schud de overtollige bloem eraf. 

BESLAG 

11. Zeef de bloem.  

12. Scheid de eieren en geef de eiwitten door aan de makers van het 

hoofdgerecht. 

13. Roer de eidooiers los met het ijskoude water en schep er vervolgens luchtig 

de bloem door. De bloem hoeft niet geheel te worden opgenomen in het 

beslag. 

14. Vul de hoeden met het garnalen mengsel. Laat de vulling goed opbollen. 

 
8 Een deel wordt ook gemaakt voor het 4e gerecht 
9 Anders wordt de Dashi te bitter 
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GEMBER-SOJASAUS 

6 cm gemberwortel 

100 ml Dashi 

60 ml Mirin 

80 ml Japanse soja 

 (less salt = groen) 

CUSTARD 

10 eieren 

1250 ml dashi 

40 g Japanse sojasaus 

25 g Mirin 

20 g sake 

1 bos Enoki paddenstoelen 

3 lente-uitjes 

10 peterseliestelen 

10 takjes waterkers 

20 Ginkgo-noten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAIKON-WAKAMÉ 

100 g Wakamé 

100 g Daikon 

100 g wortel 

80 ml rijstazijn 

30 g suiker 

100 ml Dashi 

 

 

 

 

 

10 g zwart sesamzaad 

10 takjes waterkers  

15. Doop de hoeden in het beslag, doe het ook met de asperges. 

16. Frituur de paddenstoelen en asperges voor 2 minuten op 180ºC, doe dit vlak 

voor het uitgaan. 

GEMBER-SOJASAUS DIPSAUS 

17. Rasp de gember zeer fijn en roer met de overige ingrediënten tot een saus. 

18. neem 10 kleine Chinese schaaltjes en verdeel de dipsaus hierover. 

 

 

 

CHAWAN-MUSHI CUSTARD 

19. Roer de eieren los (niet kloppen). 

20. Voeg sojasaus, Mirin, sake, misschien iets zout toe aan de dashi, roer door. 

21. Voeg het mengsel toe aan de eieren, roer goed door (niet kloppen), er mogen 

geen luchtbelletjes in komen.  

22. Schenk door een fijne zeef. 

23. Snij de lente-uitjes in schuine dunne ringetjes. 

24. Knip Enoki los van de wortel en verdeel in 10 porties. Meet de lengte af in 

de schaaltjes en verwijder de te lange stelen, voeg deze toe aan de Daikon-

Wakamé salade. 

25. Snij de peterselie grof. 

26. Verdeel de groentes over de zwart/rode kopjes en in elk kopje 2 Ginkgo-

noten.  

27. Verwarm de stoomoven voor op 125°C stand 2. 

28. Schenk het eimengsel in de kopjes. 

29. Bereid een bak voor met heet water, plaats hierin de schaaltjes, dek de 

schaaltjes af met een groot vel alufolie. 

30. Plaats in de stoomoven (vol stoom, 125°C)  

31. Stoom de custard voor 15 tot 18 minuten of tot ze net gestold zijn, testen met 

satéstokje. 

32. Steek een takje waterkers 5 minuten voor het einde in de custard. 

DAIKON- WAKAMÉ SALADE 

33. Schil de daikon en de wortel. 

34. Schaaf de daikon en wortel op de mandoline in lucifer dikke staafjes of op de 

snijmachine flinterdun en dan vervolgens zelf nog in alumettes snijden. 

35. Vermeng de rijstazijn met het suiker roer tot de suiker is opgelost, schenk de 

dashi erbij en breng op smaak met zout (eerst proeven). 

36. Doe de wortel, daikon, rest van de Enoki stelen erbij en laat zo lang mogelijk 

intrekken. Hak ook het eventuele restant van de bosui fijn en voeg dit toe. 

Snij de wakamé fijn. 

37. Doe over in een vergiet en vermeng met de wakamé. 

PRESENTEREN 
38. Warm bord.  

39. Plaats het kopje Chawan-Mushi uit het midden, haal het deksel eraf. 

40. Maak plaats de schaaltjes met dipsaus, plaats de gevulde Shiitake en de 

asperges. 

41. Dresseer de salade ernaast en bestrooi met zwart sesamzaad.  
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TARBOT IN ZOUTKORST, CONSOMMÉ VAN HI-JI-KI, KOKKELS, 
VENUSSCHELPEN EN EENDENLEVER10 

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN  

 

BENODIGDHEDEN 

HIJIKI BOUILLON 

500 g kipkarkassen 

250 g WUPS 

65 g hijiki zeewier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARBOT 

3 (kweek)tarbotten à 700 g 

2200 g grof zeezout 

olijfolie 

300 g eiwit11 

 

 

 

KOKKELS  

30 kokkels 

30 Vongole schelpen 

 

 

TEMPURA 

Restant kokkels en 

schelpen 

100 g daikon 

 BEREIDINGSWIJZE 

HIJIKI CONSOMMÉ 

1. Maak volgens basis 

receptuur 1000 ml 

heldere gevogelte 

bouillon. 

2. Week het zeewier in koud 

water voor minimaal 30 

minuten. 

3. Passeer de bouillon, laat het 

zeewier goed uitlekken, voeg 

toe aan de warme bouillon, 

laat op een lage stand trekken. 

4. Passeer nogmaals de 

consommé, houdt het zeewier 

apart voor garnering. 

5. Vermeng de consommé met het gezeefde oestervocht van gerecht 1. 

TARBOT IN ZOUTKORST 

6. Was de tarbot goed en haal alle ingewanden eruit. 

7. Meng het zeezout met het eiwit. 

8. Leg de tarbot op een (licht met olie ingesmeerde) ovenschaal, bedek met het 

zoutmengsel en zorg dat het volledig afgesloten is. 

9. Bak de vis gedurende 10 minuten in de oven van 200ºC. Doe dit net voor het 

3e gerecht, laat staan in de zoutkorst tijdens het eten voor de zilte smaak. 

10. Breek de zoutkorst van de vis, verwijder deze en fileer de tarbot. 

KOKKELS 

11. Spoel de kokkels en venusschelpen goed schoon. 

12. Verhit wat olie in een pan, voeg kokkels en venusschelpen toe, dek de pan af 

en laat koken tot de schelpen open gaan staan. 

13. Reserveer van ieder 10 voor de presentatie in de schelp. 

GROENTEN TEMPURA 

14. Haal het vlees uit de schelpen en houd apart. 

15. Hak de evt. overgebleven zeevruchten. 

 
10 Dit is een bereiding met Japanse Accenten. Het zeewier legt het accent op de zuiverheid van de vis; de zoutkorst zorgt voor een 

sappig visvlees en de eendenlever brengt vettigheid en spanning in het gerecht. 
11 Vraag wie er eiwitten over heeft! 
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100 g wortel 

10 groene asperges 

1 kleine rode ui 

30 g Mitsuba of 

bladpeterselie 

40 g bloem 

80 ml sesamolie 

maisolie 

 

 

PONZU 

175 ml Dashi  

10 ml citroensap 

10 ml limoensap 

10 ml rijstazijn 

10 ml Mirin 

30 ml Japanse sojasaus 

30 ml Sake  

8 g suiker 

TEMPURABESLAG 

460 ml ijswater 

80 g aardappelzetmeel 

210 g bloem 

9 g bakpoeder 

5 g zout 

 

 

 
 

 

 

 

EENDENLEVER 

300 g eendenlever12 

bloem 

 

 

 

 

1 bakje zeekraal  

16. Schil en snijd de daikon en wortel in stukken van 4 cm en dan in alumettes 

(lucifer) dikte. 

17. Snijd de ui doormidden en dan in dunne ringen en de asperges in stukjes van 

4 cm. Bij dikke asperges deze halveren. 

18. Haal de blaadjes van Mitsuba/peterselie en snijd de steeltjes tot 4 cm. Hak de 

blaadjes grof. 

19. Doe de zeevruchten en de groenten in een kom en werk door elkaar.  

20. Voeg de bloem toe en meng goed. 

21. Zet een ruime (koeken)pan klaar, vul met maisolie tot een derde en de 

sesamolie. 

PONZU 

22. Doe alle ingrediënten in een kom en roer tot de suiker is opgelost. 

23. Schenk over in een kan, dek af met plastic en zet in de koelkast. 

24. Bij het uitserveren de Ponzu schenken in kleine schaaltjes. 

 

 

 

 

 

TEMPURABESLAG 

25. Doe het ijswater in een kom.  

26. Voeg de bloem, het aardappelzetmeel, bakpoeder en zout toe. 

27. Klop het even heel licht met een paar eetstokjes. Er moet nu bloem langs de 

rand van de kom zitten en klonterig zijn. 

28. Zorg dat het mengsel en kom koud blijft. 

GROENTEN TEMPURA VERVOLG 

29. Frituur vlak voor het uitgaan. 

30. Vorm 10 porties van de groenten, haal door het tempurabeslag en frituur op 

170ºC in de olie, druk iets plat en keer evt. om. 

31. Laat uitlekken op keukenpapier. 

EENDENLEVER 

32. Snijd de eendenlever in 20 plakjes, bebloem ze en bak zonder vet in een anti-

kleef pan. Kruid met peper en zout. 

33. Eventueel afbranden met crème brûlée brander. 

PRESENTEREN 
34. Giet de consommé in een diep bord, strooi wat Hijiki op de bouillon. 

35. Voeg de tarbotfilets en de schelpdieren toe. 

36. Leg de eendenlever op de tarbot 

37. Garneer met zeekraal. 

38. Leg de groenten tempura op een apart bordje met een schaaltje Ponzu erbij. 

 

 
12 Rest goed inpakken voor volgende kookavond! 
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FRUITS DE MERE DOUX  

 STRAND EN BRANDING, ZEEWIER-MOUSE, INKTVIS-IJS, ZEESTER, ZEEKRAAL EN KORAAL 

RECEPTUUR VOOR 10 PERSONEN  

BENODIGDHEDEN 

ZWART IJS 

150 ml melk 

85 ml room 

60 g suiker 

7 eieren 

5,5 g Unique binder 

28 g inktvisinkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERENQUE 

3 eiwitten 

90 g kristalsuiker 

90 g poedersuiker 

8 g maïzena 

rode kleurstof  

 

BRANDING 

200 g water 

20 ml Blue Curaçao 

0,5 limoen 

3 g Agar agar 

 

  

ZANDDEEG 

150 g zelfrijzend 

bakmeel 

100 g roomboter 

50 g witte bastaardsuiker 

1 ei 

BEREIDINGSWIJZE 

INKTVIS-IJS 

1. Breng de melk, room en 

de suiker aan de kook, 

voeg de inkt toe en laat 

het 30 minuten trekken. 

Zeef het geheel. 

2. Splits de eieren, reserveer 

de eiwitten voor de 

zeesterren (vetvrij), sla 

het eigeel met de suiker op tot een luchtig geheel en voeg langzaam het 

hete melk/room/inkt mengsel toe. 

3. Zet nogmaals op de plaat en laat de eidooiers gaar worden al roerende bij 

80ºC, zodra de houten lepel bedekt blijft dan direct van de plaat weg. 

4. Meng met behulp van de staafmixer de Unique Binder aan het geheel toe 

en zeef alles nog een keer. 

5. (Koel indien nodig) terug op ijswater en draai tot een stevig ijs. 

ZEESTERREN 

1. Klop het eiwit los in een vetvrije RVS bak en garde of keukenmachine. 

2. Voeg gelijkmatig en al kloppend de kristalsuiker toe. Klop op het laatst 

een paar druppels rode kleurstof (moet roze worden). 

3. Spatel er vervolgens de poedersuiker en maïzena door. 

4. Neem 2 bakplaten met siliconenmat en spuit hierop zeesterretjes. 

5. Droog de beide bakplaten in de oven van 90ºC, in ca. 90 minuten. 

BRANDING 

1. Breng het water aan de kook met sap van 0.5 limoen 

2. Voeg de agar agar toe, roer goed en laat 2 minuten meekoken. 

3. Voeg de Blue Curaçao toe en giet in een wijde schaal, laat afkoelen. 

4. Zodra het volledig stijf is, dan over doen in een maatbeker en met 

staafmixer fijn mixen. 

5. Schep over in een spuitzak met kartelspuit, plaats terug in de koeling. 

STRAND 

6. Draai de vanille-, basterdsuiker, boter en het zout in de keukenmachine tot 

lichte kleur. 

7. Voeg al draaiende het ei toe. Doe hierna het zelfrijzend bakmeel erbij en 

draai dit alles tot een deeg en laat een ½ uur rusten in de koelkast. 

8. Rol dit snel en gelijkmatig uit tussen 2 lagen bakpapier. 
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1 zakje vanillesuiker 

zout 

ZEEWIER MOUSE 

3 eieren 

38 g suiker 

110 ml melk 

10 g zeewierpoeder13 

2,5 blaadjes gelatine 

130 g yoghurt 

90 g slagroom 

20 ml Crème de Menthe 

 

SPONGE CAKE 

75 g eiwit 

40 g poedersuiker 

15 g bloem 

40 g eidooier 

Jo-La Sinaasappel 

kleur/smaakstof 

5 kartonnen bekertjes 

 

 

ZEEKRAAL 

250 g zeekraal 

250 g suiker 

50 ml water 

 

 

 

 

 

 

Borage cress 

 

  

9. Bak af op 160ºC met een zandblonde kleur. 

10. Laat afkoel op een rooster, verkruimel tot zand. 

ZEEWIER MOUSE 

11. Laat de blaadje gelatine weken. 

12. Scheid de eieren en geef de eiwitten door aan de makers van het 

hoofdgerecht. 

13. De suiker met de dooiers tot een lint kloppen. Voeg dan de melk toe 

14. Verwarm al kloppend tot 85ºC, voeg de geweekte gelatine toe. 

15. Meng de yoghurt met zeewier poeder en Crème de Menthe, voeg toe aan 

de melk compositie, roer door en laat afkoelen. 

16. Klop de slagroom en spatel door. 

17. Giet in vormpjes en laat opstijven. 

KORAAL 

18. Draai alle ingrediënten in een blender tot een gladde massa.  

19. Zeef en giet vervolgens in een halve liter sifon.  

20. Doe er drie slagroompatronen op.  

21. Spuit de massa in een kartonnen koffiebekertje, waar je vooraf een gat in 

de bodem geprikt hebt. 

22. Vul de bekertjes maximaal tot de helft.  

23. Plaats 30 seconden in de magnetron op vol vermogen, 1 bekertje per keer, 

doe je meer bekertjes dan de tijd verhogen. 

24. Laat op z’n kop afkoelen  

ZEEKRAAL 

25. Selecteer de mooiste takjes zeekraal uit, minimaal 30 stuks en dep deze 

droog.  

26. Kook ondertussen een heldere stroop van suiker en water, even kort 

roeren en de temperatuur verlagen, niet meer roeren, laat rustig koken tot 

120ºC en haal dan direct van het vuur af. 

27. Gebruik een pincet om de takjes in de suikerstroop te dopen, laat drogen 

op bakpapier. 

PRESENTEREN 
28. Grote glazen borden. 

29. In het midden zeewier mouse als ring. 

30. Steek de zeekraal in een stukje Sponge cake. 

31. Onderin een laagje zand(deeg). 

32. Daarboven branding spuiten, (kartelspuit). 

33. Zeester tussen mouse en branding. 

34. 3 bolletjes zwart ijs rondom. 

35. Enkele toefjes blauwe gelei.  

 

 
13 Algenpoeder 


