
 

Menu april 20221
 

VOORJAARS LOEMPIA’S 

Alsace Pinot Blanc 2020 

** 

TARTAAR VAN OSSENHAAS MET KAVIAAR EN  

GEMARINEERDE RODE EN GELE PAPRIKA  

Kleine Zalze, Chenin Blanc 2021 

** 

ROMIGE CAPPUCCINO VAN WITLOF MET BACON 
** 

HERTENMEDAILLONS SOUS VIDE 

MET TUINBOONTJES EN PASTINAAKCHIPS  

Caca Nord Negre 2014, Conca de Barberà 

** 

GEKARAMELLISEERDE PEREN-TATIN  

MET GORGONZOLA-IJS EN ROOM 

Late Harvest Muscatel, Santa Alicia Chili 2020 

** 

 

 
1 De laatste 4 gangen zijn van het Chef’s examenmenu van Piet Kruithof 
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VOORJAARS LOEMPIA’S 
Receptuur voor 10 personen 

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE 

NUOC CHAM 
40 g suiker 

50 ml limoensap 

50 ml vissaus 

100 ml water 

4 teen knoflook 

1 Rawit peper 

NUOC CHAM 
1. Hak de knoflook en de rode pepers fijn en zweet deze aan in een beetje 

olie. 

2. Voeg water toe en verwarm, los de suiker hierin op en vervolgens het 
limoensap en de vissaus. 

3. Kook iets in laat afkoelen. 

MARINADE 
30 ml Japanse sojasaus 

60 ml rijstazijn 

26 g suiker 

60 ml olijfolie 

2 teen knoflook 

1 rode peper 

300 g verse tonijn 

MARINADE 
4. Maak van de ingrediënten een marinade voor de tonijn. 
5. Snijd de tonijn in repen (zie stap 23). 
6. Marineer de tonijn. 

LOEMPIA 
75 g Soe-Oen2 

50 g taugé 

100 g haricot vert 

75 g tofu 

1 komkommer 

1 wortel 

3 takjes verse koriander 

munt 

12 rijst vellen 

LOEMPIA 
7. Breng een pan ruim water met zout aan de kook.  
8. Blancheer in deze volgorde na elkaar de volgende groenten in dit water 

(breng na afgieten, steeds weer even aan de kook, voordat je de groenten 
toevoegt). 

9. Kook de Soe-Oen. 
10. Blancheer vervolgens de taugé kort. 
11. Maak de haricot vert schoon en blancheer. 
12. Snijd de wortel julienne (dikte en lengte van de haricot vert) en blancheer. 
13. Snijd de tofu julienne (dikte en lengte van de haricot vert). 
14. Schil de komkommer, snij overdwars, verwijder het vruchtvlees en snijd 

julienne (dikte en lengte van de haricot vert). 
15. Pluk de blaadjes van de koriander en scheur de muntblaadjes in stukken. 
16. Plaats een vochtige kaasdoek op een schone plank. 
17. Vul een gastronoom bak tot halverwege met lauwwarm water. 
18. Week hierin 1 rijstvel 15-20 sec. en leg deze in ruit (punt naar je toe). 
19. Leg in het midden van het rijstvel: 

- een in stukjes gescheurd muntblaadje  
- koriander 
- Soe-Oen 
- wortel 

 
2 Rijstvermicelli 
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- taugé 
- haricot vert 
- reepjes tofu 
- gemarineerde reepjes tonijn 
- reepje komkommer 

20. Zorg dat de vulling de vorm van een worstje van 7 x 3 cm heeft.  
21. Vouw het rijstvel over de vulling, vouw de zijkanten naar binnen en rol 

verder op.  

GARNITUUR PRESENTEREN 

Purple Cress 22. Vul 2 kleine schaaltjes met een dipsaus en plaats op het bord. 
23. Snijd de rol in 3-en en plaats rechtop op het bord. 
24. Garneer met cress. 
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TARTAAR VAN OSSENHAAS MET KAVIAAR EN 

GEMARINEERDE RODE EN GELE PAPRIKA  
Receptuur voor 10 personen 

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE 

RUNDERTARTAAR 
600 g ossenhaas 

25 g kappertjes 

1,5 st bananensjalot 

1,5 st lente-ui 

zeezout  

zwarte peper 

mosterd 

RUNDERTARTAAR 
1. Snij het vlees in dunne plakjes, verwijder eventuele stukjes vet en zeentjes van 

het vlees snij de plakjes in kleine blokjes.  

2. Doe in een kom, voeg de uitgelekte kappertjes, fijngehakte sjalot en lente-ui toe 
en breng op smaak met peper en zout en eventueel mosterd. 

GEMARINEERDE 

PAPRIKA’S 
1,5 rode paprika 
1,5 gele paprika 
2 teentjes knoflook 

tijm 

olijfolie 

GEMARINEERDE PAPRIKA 
3. Verwarm de oven voor op de hoogste stand. 

4. Leg de paprika’s op de bakplaat, als het vel zwarte plekken en blaren vertoont, 
haal deze uit de oven en zet deze weg in een met plasticfolie afgedekte kom 
(door de stoom komt het vel los). 

5. Trek het vel van de paprika, snijd de paprika brunoise en leg in een kom. Voeg de 
knoflook, tijm, peper, zout en een flinke scheut olijfolie toe.  

6. Meng dit goed, dek de kom af en marineer de paprika’s in 1-1 ½ uur op een 
warme plek. 

TEMPURA BESLAG 
200 g tempurameel 

180 ml koolzuurhoudend 
water 

TEMPURA BESLAG 
7. Voeg alle ingrediënten samen. 

8. Klop met de handmixer tot een beslag. 

GEFRITUURDE 

UIENRINGEN 
2 kleine uien 

30 g bloem 

tempurabeslag 

GEFRITUURDE UIENRINGEN 
9. Snij de uien in ringen en dep deze droog.  

10. Verhit olie in een diepe pan tot 180 °C.  

11. Frituur de uienringen, bestuif ze met bloem, leg ze in een zeef en schud de 
overtollige bloem eraf.  

12. Haal ze door het tempurabeslag en laat ze in de hete olie zakken, frituur ze 
lichtbruin en krokant.  

13. Schep ze uit de olie op keukenpapier en strooi er wat zeezout over.  

14. Houd warm in een matig verwarmde oven terwijl de  
 andere ringen worden gefrituurd. 
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REMOULADESAUS 
100 g mayonaise 

3 middelgrote sjalotjes 

10 g krulpeterselie 

15 g kappertjes 

1,5 middelgrote augurk 

augurken-vocht 

zout  

peper 

REMOULADESAUS  
15. De sjalot pellen en ragfijn snipperen.  

16. De kappertjes fijnhakken.  

17. De augurk brunoise snijden.  

18. De peterselie wassen, drogen en fijnhakken.  

19. Vermeng alle ingrediënten in een kom en breng de remouladesaus op smaak met 
peper, zout en een klein scheutje augurken-vocht. 

ASPERGES 
20 groene asperges 

ASPERGES 
20. Maak de asperges schoon en snij in stukken van 5 cm. 

21. Blancheer de koppen van de asperges. 

GARNITUUR PRESENTEREN 

1 potje Tobiko  
(zwarte) kaviaar 

aspergekopjes 

kappertjes 

olijfolie 

22. Leg een metalen uitsteekvorm op elk bord en verdeel de tartaar.  

23. Druk de tartaar gelijkmatig aan met de bolle kant van een lepel.  

24. Bedek de tartaar met de gemarineerde paprika en doe in het midden een schepje 
kaviaar. 

25. Verwijder de uitsteekvorm.  

26. Plaats de aspergekopjes.  

27. Besprenkel licht met olijfolie en serveer de hete krokante uienringen er apart bij.  

28. Serveer de remouladesaus naast de tartaar. 
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ROMIGE CAPPUCCINO VAN WITLOF MET BACON  
Receptuur voor 10 personen 

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE 

RUNDERBOUILLON 
750 g schenkel 
125 g hele ui  
125 g bleekselderij  

250 g wortel  

125 g prei 

5 teentjes knoflook 

10 witte peperkorrels 
bouquet garni 

RUNDERBOUILLON 
1. Blancheer de schenkel, laat uitlekken en spoel af. Zet opnieuw op met 

1500 ml koud water.  
2. Snij de groenten en voeg de gesneden groenten, gekneusde peperkorrels 

en bouquet garni toe aan het water.  
3. Breng het geheel aan de kook en schep het schuim af dat komt 

bovendrijven. 
4. Laat de bouillon minstens 2 uur trekken of zo lang het mogelijk is; regel 

het vuur zodanig dat het oppervlak in beweging is, zonder dat de bouillon 
kookt.  

5. Passeer de bouillon en verwijder het vetlaagje, of ontvet de warme 
bouillon door met keukenpapier het vet eraf te deppen. 

BROODJES 
Afbakbrood  

120 g roomboter 

BROODJES  
6. Bak de broodjes af in de oven en reserveer. 
7. Draai met een Parisienne boor mooie ronde balletjes van de boter en 

reserveer deze in de vriezer.  
8. Serveer deze op een klein glazen schaaltje bij het broodje. 
 

WITLOF CAPPUCCINO 
600 g witlof 

20 g olijfolie 

2 sjalotjes 

600 ml runderbouillon 

zout 
 

WITLOF CAPPUCCINO 
9. Halveer de witlof en verwijder de kern, snijd de rest in lange dunne 

reepjes (in de lengte). 
10. Snij het sjalotje fijn. 
11. Verhit de olie en fruit het sjalotje samen met de witlof zonder te kleuren. 
12. Schenk de bouillon over de witlof en breng het aan de kook. Laat het 

minstens 10 minuten zachtjes door koken.  
13. Pureer nu de soep met een staafmixer en druk het dan door een zeef.  
14. Breng het nu nogmaals aan de kook en breng het op smaak met gemalen 

witte peper en zout. 
 

BACON 
5 plakken bacon 

BACON 
15. Droog de plakken bacon in de oven van 90ºC, of in de warmhoudkast, laat 

ze afkoelen en uitlekken op een stuk keukenpapier.  
16. En verkruimel de bacon. 

CAPPUCCINO (2) 
100 g eidooier 

CAPPUCCINO (2) 
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30 ml room 17. Roer de eidooier met de slagroom los en schenk er een eetlepel van de 
hete witlof cappuccino soep bij en roer goed door. 

18. Schenk het eimengsel in een keer bij de hete soep. Roer goed door zodat 
deze opgediend kan worden. 

SCHUIM 
150 ml room 

5 g Unique binder  

3 kidde patronen 

SCHUIM 
19. Verwarm de slagroom en roer er de binder er door. 
20. Zeef de massa zorgvuldig en doe deze in een sifon en hou deze warm au 

bain-marie. 

GARNITUUR PRESENTEREN 

peper  

zout 

21. Verdeel de soep over 10 kommen en spuit de warme slagroom uit de 
sifon op de soep.  

22. Maak af met wat bacon kruimels.  

23. Serveer hierbij een vers gebakken broodje en de roomboter. 
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HERTENMEDAILLONS SOUS VIDE MET 

TUINBOONTJES EN PASTINAAK CHIPS  
Receptuur voor 10 personen 

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE 

WILD BOUILLON 
750 g karkas 

50 g ui  

50 g bleekselderij  

100 g wortel  

50 g prei  

2 teentjes knoflook  

10 witte peper korrels 

Bouquet garni 

20 g tomaten puree 

125 ml rode wijn 

WILD BOUILLON 
1. Doe het wild karkas in een braadslee en plaats het in de voorverwarmde 

oven tot dat het begint te kleuren. 

2. Zet het wild karkas 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 boven 
drijven.  

5. Laat de bouillon minstens 3 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. Breng de bouillon op smaak met zout, peper en rode wijn. 

9. Voor het gebruik in sauzen de bouillon na het ontvetten laten inkoken tot 
de gewenste sterkte. 

GROENTEBOUILLON 
125 g prei 

125 g wortel 

60 g ui 

125 g bleekselderij 

2 takjes peterselie 

5 g peperkorrels 

1 laurierblad 

GROENTEBOUILLON 
10. Maak 1000 ml groentebouillon (volgens basisrecept). 

11. Laat de bouillon circa 20 minuten zachtjes trekken.  

12. Passeer de bouillon en bewaar tot gebruik. 

PASTINAAK PUREE 
4 pastinaken 

150 ml volle melk 

25 g roomboter 

75 ml room 

zout  

peper 

PASTINAAK PUREE 
13. Schil de pastinaak en snij de dunne uiteinden in plakjes, 

snij de dikkere stukken in 4 delen en verwijder de harde kern. 

14. Breng de pastinaak met de melk aan de kook in een pan en kook dit voor 
20-25 minuten tot ze zeer zacht zijn.  

15. Pureer de pastinaak met ongeveer de helft van het kookvocht in de 
blender tot er een fijne puree ontstaat; voeg indien nodig wat extra 
kookvocht toe.  

16. Schep de puree weer in de pan, voeg de room en boter toe en meng de 
room en de boter erdoor.  
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17. Druk de puree door een zeef en breng op smaak met zout en peper.  

HERTENVLEES 
1250 g herten lende/filet 

45 ml olijfolie 

zout  

HERTENVLEES 
18. Been het hertenrack uit en verwijder eventuele vliezen van het vlees. 

Bewaar de afsnijdsels voor de saus. 

19. Portioneer op 125 gram en vacumeer per stuk met een beetje olie. 

20. Gaar à la minute op 58 °C voor 18 minuten sous vide.  

21. Het vlees uit de verpakking halen en afdrogen en dan bestrooien met zout 
en grove peper.  

22. Verwarm de BBQ en dan het vlees 2 minuten per kant op de green Egg. 

23. Even laten rusten en zout en peper het vlees na. 

BIETENFONDANT 
16 bietjes (verschillende kleuren) 

15 ml olijfolie 

roomboter 

1000 ml groentebouillon 

zout  

peper 

BIETENFONDANT 
24. Maak cilinders van de bietjes.  

25. Kook de bietjes apart om de kleur te behouden.  

26. Verhit de boter en olijfolie in een pan met dikke bodem. Bestrooi de 
plakjes biet met peper en zout, en bak ze ongeveer 2 min. per kant, tot ze 
bruin zijn.  

27. Schenk groentebouillon erbij en breng het geheel aan de kook. 

28. Leg kleine stukjes boter op de bieten en leg er een stuk vetvrijpapier op.  

29. Zet het vuur laag en laat de bieten 10-15 min. zachtjes koken, tot de 
meeste bouillon opgenomen is en de bieten zacht zijn. 

RODE WIJNSAUS 
3 bananensjalotjes 

45 ml olijfolie 

100 g vlees afsnijdsel 

tijm 

1 laurierblaadje 

 10 g peperkorrels 

15 ml sherryazijn of rode 
wijnazijn 

750 ml rode wijn 

800 ml wildbouillon 

zeezout 

zwarte peper 

RODE WIJNSAUS 
30. Verhit de olijfolie in een wijde pan met dikke bodem. Bak de fijngesneden 

sjalotjes 4-6 min. Tot ze zacht zijn en beginnen te karamelliseren.  

31. Voeg de parures toe en bak het enkele minuten tot het bruin is.  

32. Voeg de peperkorrels, tijm en het laurierblaadje en de sherryazijn toe.  

33. Schenk de wijn erbij en breng het geheel aan de kook.  

34. Kook op een hoog vuur het vocht in tot er 1/3 over is en het stroperig is. 
Schenk de wildbouillon er bij en breng dit aan de kook en kook dit net zo 
lang tot de gewenste dikte.  

35. Schenk de saus door een zeef in een kom en voeg zout en peper naar 
smaak toe. 

GROENTE 
400 g tuinbonen 

boter 

1 sjalotje 

GROENTE 
36. Clarifeer de boter. 

37. Snipper de sjalot zeer fijn. 

38. Blanceer de tuinboontjes en dubbel dop deze, daarna de groente 
verwarmen met geclarifeerde boter en voeg de sjalot toe. 

KASTANJE CHAMPIGNONS 
200 g kastanje champignons 

20 g boter 

60 ml room 

KASTANJE CHAMPIGNONS 
39. Maak de kastanje champignons schoon met een kwast. 

40. Smelt de boter in de pan tot deze begint te bruisen.  
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41. Voeg de champignons toe met zout en peper toe en bak dit 3-4 min., tot 
het goudbruin is.  

42. Roer de room er door en neem de pan van het vuur. 

PASTINAAK CHIPS 
2 pastinaken 

frituurolie 

peper 

PASTINAAK CHIPS 
43. Schil de pastinaken en snij ze in lange dunne linten.  

44. Verhit de arachideolie in een diepe pan tot 180 °C. 

45. Frituur de linten in gedeeltes tot ze rondom goudbruin en krokant zijn. 
Laat ze uitlekken op keukenpapier en strooi er wat zeezout over.  

46. Houd de chips warm in een matig warme oven. 

GARNITUUR PRESENTEREN 

 47. Verwarm de rode wijnsaus. 

48. Schep de groente op het midden van een verwarmd bord.  

49. Schep de bietenfondant en een flinke lepel van de kastanje champignons 
erop.  

50. Spuit kleine toefjes pastinaakpuree langs de rand van het bord. Snijd het 
hertenvlees in dikke plakken en leg deze dakpansgewijs op de 
tuinboontjes.  

51. Verdeel de kastanje champignons. 

52. Sprenkel wat olijfolie over het gerecht.  

53. Schenk de rode wijnsaus in een kleine kom en schenk na het serveren een 
kleine hoeveelheid rond het gerecht.  

54. Garneer met de pastinaakchips en serveer direct. 
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GEKARAMELLISEERDE PEREN-TATIN MET 

GORGONZOLA-IJS EN ROOM  
Receptuur voor 10 personen 

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE 

GORGONZOLA-IJS 
400 ml volle melk 
80 g suiker 

1 ei 

100 g gorgonzola Picante 

2 g Unique binder 

GORGONZOLA-IJS 
1. Splits het ei en reserveer het eiwit. 

2. Breng de melk langzaam aan de kook in een pan met dikke bodem.  

3. Klop intussen de eierdooier en de suiker in een grote kom, schenk de melk 
langzaam en al kloppend erbij, wanner deze begint te koken.  

4. Schenk het mengsel door een fijne zeef in een schone pan.  

5. Voeg de stukjes gorgonzola toe en roer tot ze gesmolten zijn.  

6. Zeef de vloeistof nadat de gorgonzola is toegevoegd. 

7. Koel de vloeistof terug op ijswater en draai er ijs van. 

8. Als de ijsmachine klaar is, schep het ijs eruit en zet het ijs in een schaal in 
de vriezer. 

ROOM 
200 ml room 

20 g fijne tafelsuiker 

ROOM 
9. Klop het de room en suiker met een mixer tot er stijve pieken ontstaan. 

10. Dek het af en zet het tot gebruik in de koelkast. 

PEREN-TATIN 
5 Williams-peren 
250 g boter 
250 g tafelsuiker 
10 plakjes bladerdeeg 

 

PEREN-TATIN 
11. Zet 10 ronde vuurvaste bakvormen van 6 cm klaar.  

12. Schil de peren, snijd ze doormidden en schep het klokhuis eruit met een 
parisienne-boor, controleer of de peren passen binnen de bakvorm. 

13. Dep ze droog met keukenpapier.  

14. Laat ze enkele uren onafgedekt drogen in een schaal bekleed met 
bakpapier. 

15. Verwarmd de oven voor op 120°C. 

16. Snijd de boter in dunne plakjes en verdeel ze over de bodem van de 
bakvormen.  

17. Strooi de suiker erover.  

18. Zet de bakvormen in de oven tot de boter en de suiker gesmolten zijn en 
tot er een lichte karamel ontstaat.  

19. Voeg de peren toe en verhit het geheel ongeveer 8 min. Tot de karamel 
amberkleurig wordt en de peren goudbruin zijn.  

20. Haal het mengsel uit de oven en laat het afkoelen.  

21. Keer de peren indien nodig zodat ze met de snijkant naar boven liggen.  

22. Leg voorzichtig het bladerdeeg erop en druk de randen tussen het 
perenmengsel en de zijkant van de bakvormpjes.  
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23. De tatin kan nu in de koelkast tot een half uur voor serveren. 

GARNITUUR PRESENTEREN 

Atsina cress 24. Verwarm de oven voor op 200 °C.  

25. Zet de tatins in de oven en bak ze 20-25 minuten tot het deeg goudbruin 
en krokant is.  

26. Laat de tatins enigszins afkoelen. 

27. Druppel wat karamel op de borden stort de tatin voorzichtig op het bord.  

28. Schep er een bolletje gorgonzola-ijs en een lepel room naast. 

29. Garneer met wat cress. 

 


