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Menu mei 20221
 

HARING MET BIETENHANGOP  
Cirrino Spumante Brut2  

v 

COQUILLE MET KNOLSELDERIJ EN PADDENSTOELEN 
Fraga da Galhofa Reserva 2019 

v 

GEVOGELTEBOUILLON MET RAVIOLI MET SPINAZIE EN RICOTTA 
v 

KWARTELROULEAU MET HUMUS, RISOTTO, EDAMAME EN ANTIBOISE 
Spatburgunder trocken 2020 

v 

WORTELTAART MET GEMBERIJS, SABAYON VAN GEMBERBIER, 

CRÉMEUX VAN BASILICUM EN WORTELLINT 
Gewurztraminer Spätlese trocken 2019 

v 

 
1 Menu samengesteld door Hiske Hartzema, CdC (Examenmenu) 
Tot stand gekomen in samenwerking tussen CC Purmerend en CC Zaanstad, gekookt in mei 2019 
2 Wijnen van de Wijnkelder 
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HARING MET BIETENHANGOP 
Receptuur voor 10 personen 

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE 

BIETENHANGOP 
500 ml geitenyoghurt 
125 ml bietensap 

BIETENHANGOP 
 Spoel een theedoek uit onder de kraan en wring deze goed uit. 
 Plaats een vergiet op een kom en hierop de uitgespoelde theedoek. 
 Schenk de geitenyoghurt op de theedoek en vouw goed dicht. 
 Laat zo lang mogelijk uitlekken (minimaal een uur). 
 Kook het bietensap op zacht vuur in tot een siroop en laat afkoelen. 
 Meng in een kom het bietensap met de hangop.  

ZOETZURE WORTEL 
4 winterwortel 
100 ml water 
100 ml natuurazijn 
50 g suiker 
peper 

ZOETZURE WORTEL 
 Schil en snijd de bospeen in zeer dunne plakjes.  
 Meng in een kom het water, azijn en suiker.  
 Roer tot de suiker is opgelost, kook het even op. 
 Voeg de wortel toe.  
 Breng op smaak met vers gemalen peper. 
 Dek de kom af met plasticfolie en reserveer in de koeling. 

GEFRITUURDE HARING 
1 st citroen 
2 st eiwitten 
¼ bos dragon 
75 g bloem 
12 g kerriepoeder 
75 ml koolzuurhoudend 
water 
25 ml natuurazijn 
5 st maatjes haring 
zout 
peper 
frituurolie 
 

GEFRITUURDE HARING 
 Verwarm de frituurolie voor op 180 ºC. 
 Ontvet een kom met wat citroensap.  
 Klop de eiwitten stijf.  
 Houd een beetje dragon achter.  
 Pluk en hak de dragon fijn. 
 Meng in een kom de bloem, currypoeder, en koolzuurhoudend water.  
 Breng op smaak met vers gemalen peper. 
 Roer de dragon door het beslag. 
 Vouw de stijfgeslagen eiwitten door het beslag. 
 Snijd de staartjes van de haring en snijd de halve filets nogmaals in de lengte 

door. 
 Haal de haringen door het beslag. 
 Wok de haringen tot ze goudbruin zijn (ongeveer 1,5 minuut). Pas op dat ze 

tijdens het wokken niet tegen elkaar aan plakken en houd de temperatuur in 
de gaten.  

APPEL 
2 st Granny Smith 

APPEL 
 Schil de appels en snijd de plakken (½ cm) van het klokhuis af op de 

snijmachine. 
 Steek de plakken uit in kleine rondjes. 
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 Doe de appel in een kom en besprenkel met het sap van de overgebleven 
citroen. 

GARNITUUR PRESENTEREN 
  Neem een schuin glas. 

 Begin met de bietenhangop, Granny Smith en zoetzure wortel.  
 Leg hierop twee gefrituurde haringfilets. 
 Garneer met de resterende dragon. 
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GEBAKKEN COQUILLE MET KNOLSELDERIJ EN 

PADDENSTOELEN 
Receptuur voor 10 personen 

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE 

COQUILLE  
30 Coquilles (diepvries)  
Micryo 
 

COQUILLE 
 Coquilles laten ontdooien in stromend water: het zout moet er goed af 

spoelen.  
 Zet de nootjes strak tegen elkaar op een schone, vochtige doek in een 

schaal.  
 Zet in de koelkast. Half uurtje voor service uit de koeling halen.  
 Aan beide vlakke zijden m.b.v. een zeefje bestrooien met Micryo en 

bakken in een droge, zeer hete pan.  

PADDENSTOELEN  
1 pakje beukenzwam  
4 Eryngii  
zout  
peper  
50 g roomboter  
1 sjalot  
70 ml room  
70 ml gevogelte bouillon  

PADDENSTOELEN 
 Beukenzwam in 2-en snijden. De helft van de beukenzwam lossnijden.  
 Eryngii in plakken snijden. 
 10 à 20 plakken Eryngii en beukenzwam reserveren voor presentatie.  
 Rest van de paddenstoelen bakken met fijngesnipperde sjalot en pureren 

met room en bouillon tot een gladde saus.  
 Bewaar op kamertemperatuur tot service en warm dan op. 

KNOLSELDERIJ  
1 kleine knolselderij 
zout  
peper  
4 blaadjes salie  
50 g roomboter 
 

KNOLSELDERIJ 
 Schil de knolselderij en snij in schijven van iets meer dan een halve 

centimeter dik.  
 Steek 2 rondjes pp uit en doe deze met de salie, wat bouillon, olijfolie in 

een vacumeerzak en laat garen in de sousvide op 85°C voor minimaal 3 
kwartier.  

 Koel terug en bewaar tot gebruik. Haal uit de zak, dep droog, bak in boter 
tot ze bruin zijn. 

KNOLSELDERIJSCHUIM  
450 g knolselderij  
250 g melk  
75 g boter  
zout  
peper 

 

KNOLSELDERIJSCHUIM 
 Verwarm de melk en smelt de boter. 
 Snij de rest van de knolselderij klein en kook deze gaar in water. Pureer en 

voeg melk en gesmolten boter toe. (Gebruik eventueel de Thermomix). De 
vloeistof moet de consistentie van karnemelk hebben.  

 Breng op smaak en doe over in de sifon.  
 Gebruik twee à drie gaspatronen, zet weg in de warmhoudkast tot 

gebruik. 
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AARDAPPEL  
200 g vastkokende aardappels  
Maldon zout  
1 bos peterselie 
100 g boter  

AARDAPPEL  
 Klarificeer de boter 
 Snijd de aardappel brunoise en frituur in een pannetje met olie. Zout iets 

na. 
 Pluk de peterselie. 
 Frituur de peterselie. 

 VOOR DAT JE UIT GAAT 
 De gereserveerde Eryngii en beukenzwam reserveren bakken in boter, 

bestrooi met zout en peper naar smaak. 
 

GARNITUUR PRESENTEREN 
zout 
peper 
 

 Leg de knolselderijschijfjes op een bord, leg hier de coquille tegen aan, 
spuit espuma half over coquille en schijven.  

 Leg twee plakken Eryngii en wat beukenzwam erbij, giet de saus erbij.  
 Garneer met de aardappel-espuma en gefrituurde peterselie. 
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GEVOGELTEBOUILLON MET RAVIOLI VAN SPINAZIE 

EN RICOTTA 
Receptuur voor 10 personen 

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE 

GEVOGELTE BOUILLON  
500 g kippenvleugels  
500 g kippenkarkas 
Kwartel karkas (optioneel) 
150 g WUPS  
2 bladeren laurier  
enkele jeneverbessen  
enkele kruidnagels  
takje tijm  
peper 
zout  
 

GEVOGELTE BOUILLON 
 Het kwartel karkas krijg je van de makers van de Kwartelrouleau. 
 Maak 1500 ml bouillon: 
 Leg het karkas en de kippenvleugels in een braadslee in de oven op 200°C 

tot de botten een mooie bruine kleur hebben.  
 Doe de WUPS (Wortel, ui, prei, selderij van elk ca.150 g) met de kruiden in 

de braadslee en zet dit aan.  
 Doe de karkassen en kippenvleugels in een pan en voeg het water toe tot 

alles onder staat en breng dit aan de kook. Afschuimen.  
 Als het schuim eraf is de WUPS toevoegen en ongeveer 45 min tegen de 

kook aan laten trekken.  
 Geen deksel op de pan tijdens het trekken van de bouillon.  
 Bouillon door een zeef in een koude schaal gieten om vet te laten stollen, 

dit afscheppen en een of twee keer passeren door een doek.  
 Inkoken tot voldoende op smaak.  
 De volgende gangen hebben ook gevogeltebouillon nodig: de gebakken 

coquille, de risotto en de Antiboise. 

RAVIOLI  
Deeg:  
300 g pastabloem  
3 eieren  
Vulling:  
400 g gewassen spinazie  
2 sjalotjes  
3 teentjes knoflook  
250 g Ricotta  
60 g geraspte Parmezaan  
zout 
Peper 
150 g beukenzwam 
4 plakjes Serranoham 

RAVIOLI  
 Meng de bloem met het ei en eventueel een heel klein beetje water tot 

een deeg en kneed dit tot een homogeen deeg. Laat het deeg ingepakt in 
huishoudfolie rusten.  

 Gebruik een hoge pan.  
 Bak de sjalot en knoflook en voeg de spinazie (houd enkele blaadjes 

achter voor garnering) toe en bak tot geslonken en vocht verdampt is, laat 
afkoelen. Snij de spinazie fijn. 

 Meng met de Ricotta en spinazie, breng hoog op smaak met zout, peper 
en wat geraspte Parmezaan.  

 Maak van het deeg met de pastamachine een lang pastavel.  
 Maak bolletjes van de vulling en leg deze op de dichtstbijzijnde helft van 

het deeg. Maak het deeg om de vulling vochtig met water.  
 Vouw de andere helft van het vel pastadeeg over de vulling en druk het 

deeg goed om de vulling heen zodat er geen lucht meer in zit.  
 Steek uit met een ronde vorm.  
 Maak twee ravioli per persoon. Vlak voor het opdienen enkele minuten 

koken in water met zout. (4 min op stand 8). 
 Leg de ham in bakpapier en bak droog in een koekenpan met een steelpan 

er op (dit duurt een minuut of 40).  
 Kook de beukenzwam kort op met de bouillon. 
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GARNITUUR PRESENTEREN 
Spinazieblaadjes  
 
 

 Leg de ravioli midden op het bord, giet de bouillon erbij en garneer met 
beukenzwam en spinazieblaadjes en een schijfje uitgebakken ham.  

 



   
 

Menu mei 2022  v2.docx 8 

 

  

  

KWARTELROULEAU MET HAM, HUMUS, RISOTTO, 
EDAMAME EN ANTIBOISE  
Receptuur voor 10 personen 

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE 

HUMUS  
150 g kikkererwten (blik) 
olijfolie  
35 ml vocht uit het blik  
1 eetlepel tahin  
1 teen knoflook  
citroensap  
peper/zout  

HUMUS 
 Draai alle ingrediënten in de Magimix of Thermomix tot een crème en 

proef. 
 Breng zo nodig op smaak.  

KWARTELROULEAU  
10 kwartels  
300 g Serranoham  
(rest gaat naar tussengerecht)  
humus  
boter  
zout  
peper 

KWARTELROULEAU  
 Been de kwartels uit, leg de pootjes apart (voor punt 9). Laat wat vet aan 

de filets zitten. Geef de botten aan de makers van de gevogeltebouillon).  
 Leg 6 filets tegen elkaar op een vel plastic, dek af met nog zo’n vel plastic 

en plet de filets (met een steelpan).  
 Verwijder het bovenste vel weer. Bedek met plakjes ham met zo weinig 

mogelijk overlap, leg hier weer een vel plastic op en draai het geheel om. 
Verwijder het plastic vel dat nu boven ligt.  

 Besmeer de filets met humus. Rol de filets met de ham op en draai het 
plastic strak aan. Leg in de koeling om op te stijven.  

 Leg met plastic in een ovenschaal in een oven van maximaal 120°C en 
verwarm tot kerntemperatuur 62°C.  

 Haal uit de oven en houd warm op 50°C. Verwijder het plastic en bak voor 
het opdienen rondom in wat boter tot de ham een bruin korstje heeft.  

BOUTJES  
20 kwartelpootjes  
frituurolie  
150 ml bruisend mineraalwater 
(koud)  
100 g tempuramix 

BOUTJES 
 Verwijder het dijbotje.  
 Snijd het onderbeenbotje schuin door en stroop het vlees op.  
 Prik het botje door het dijvlees en vorm een ‘lollypop’ van het boutje door 

het vel er omheen te wikkelen.  
 Gaar in de oven op 120°C tot kerntemperatuur 62°C en zet weg.  
 Vlak voor service: maak een tempurabeslag van de ingrediënten: roer zo 

weinig mogelijk: er moeten nog klontjes in zitten.  
 Doop de boutjes in de tempura en frituur tot krokant.  
 Strooi af met fijn zout.  

RISOTTO  
Sansa 
1 st sjalot  

RISOTTO 
 Fruit het sjalotje glazig.  
 Bak de risottorijst aan, tot deze ook enigszins glazig ziet. Blus af met de 

wijn en roer tot deze opgelost is.  
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200 g risotto rijst  
75 ml witte wijn  
600 ml gevogelte bouillon  
200 g paddenstoelen  
2 teentjes knoflook  
100 g mascarpone  
100 g geraspte Parmezaanse 
kaas  
peper  
zout 
Sansa 

 Voeg een soeplepel bouillon toe en roer tot deze is opgelost, doe dit nog 
een keer.  

 Voeg dan alle bouillon toe, breng aan de kook en houd zachtjes tegen de 
kook aan met een deksel op de pan voor ongeveer 20 minuten. Blijf 
regelmatig controleren en af en toe roeren.  

 Zorg dat alle vocht is opgenomen en voeg desnoods bij als het nog niet 
gaar is. Roer de mascarpone door de rijst, wat vers gemalen peper en de 
Parmezaanse kaas. Proef en breng op smaak.  

 Hij moet flink smeuïg zijn.  
 Snijd de paddenstoelen in stukjes en bak deze aan in een scheutje Sansa, 

voeg na 3 minuten de fijngehakte knoflook toe, bak een minuut of 5 à 10 
tot alles gaar is.  

 Voeg als de rijst klaar is, de paddenstoelen toe.  

EDAMAME  
40 onrijpe sojaboontjes 
(diepvries)  
steranijs  

EDAMAME  
 Kook de boontjes kort op in water met de steranijs.  
 Dop de boontjes en laat ze afkoelen in het kookvocht. 

LIMOENMAYONAISE  
1 eidooier  
10 g azijn  
10 g mosterd  
zout  
150 ml zonnebloemolie  
limoensap  

LIMOENMAYONAISE  
 Doe de eierdooier, azijn, mosterd en een snufje zout in een hoge beker, 

mix minimaal 30 seconden.  
 Voeg heel langzaam de olie toe tot er mayonaise ontstaat.  
 Maak op smaak met limoensap.  

ANTIBOISE  
110 g sjalot  
2,5 teentje knoflook  
2 takjes dragon  
0.5 bos basilicum  
Ca. 350 ml gevogelte bouillon  
ca. 35 g olijfolie  
ca. 35 g tomatenvocht  
ca. 25 g appelazijn  
ca. 7,5 g balsamicoazijn  
6 pomodori tomaten  
peper en zout 

ANTIBOISE  
 Snipper de sjalot en knoflook. 
 Breng de sjalot, knoflook, dragon, basilicum en gevogelte bouillon aan de 

kook en laat tot de helft inkoken.  
 Zeef door een fijne puntzeef, je gebruikt het vocht. Ontvel de tomaten en 

verwijder de zaadlijsten.  
 Vang het vocht op en verwerk dit in de saus.  
 Snij het vruchtvlees in brunoise van 0,5 bij 0,5 centimeter. Meng alle 

ingrediënten en breng op smaak met peper en zout.  
 Laat de antiboise juist voor service uitlekken op een zeef en leg op een 

theedoek.  

GARNITUUR PRESENTEREN 
  Gebruik per bord twee stukjes,  

 Snijd de rouleau in afgeschuinde ‘tonnetjes’. Zet een van de twee rechtop 
en leg de ander ernaast. Leg de risotto naast de rouleau.  

 Spuit een flinke dop mayonaise op het bord en plaats hier het boutje op.  
 Garneer met de Edamame en antiboise. 
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WORTELTAART MET GEMBERIJS, SABAYON VAN 

GEMBERBIER, CRÉMEUX VAN BASILICUM EN 

WORTELLINT  
Receptuur voor 10 personen 

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE 

CRÉMEUX VAN BASILICUM  
75 g ei (iets meer dan 1 ei)  
115 g citroensap  
85 g suiker  
3 g gelatine  
20 g koud water  
100 g boter  
30 g basilicumblaadjes  
Siliconenmal 

CRÉMEUX VAN BASILICUM3  
 Meng de gelatine met 20 g koud water en laat 20 minuten weken.  
 Kluts 2 eieren en weeg 75 g af.  
 Verwarm de eieren, eidooiers, het citroensap en de suiker tot 82°C.  
 Voeg de gelatine toe en laat afkoelen tot 37°C.  
 Monteer met boter door in een blender de boter in kleine stukjes toe te 

voegen.  
 Voeg de basilicum in één keer toe en draai door op de hoogste snelheid.  
 Wrijf de crémeux eventueel door een fijne zeef zodra hij heldergroen van 

kleur is.  
 Vul een siliconen mal met kogels van 12 mm diameter met de crémeux. 

Laat bevriezen in de diepvriezer. ALTERNATIEF: gebruik de Thermomix. 
Pureer op de hoogste snelheid: dan hoef je niet meer te zeven.  

GEMBERIJS  
ca.75 g verse gember  
275 g suiker  
50 g limoensap  
½ rode peper  
1 pot stemgember; 
(uitlekgewicht 445g)  
3 g Unique binder 
water 

GEMBERIJS 
 Meng de suiker met de Unique binder en los op in een beetje water. 

Meng dit met de siroop van de stemgember.  
 Voeg het limoensap en de in stukjes gesneden verse gember toe.  
 Breng tegen de kook aan en laat een uur infuseren.  
 Maak suikersiroop van 250 water en 250 g suiker. 
 Giet door een zeef en houd het vocht apart. Meng de helft van de gember 

met de stemgember en het pepertje zonder zaad en zaadlijsten.  
 Blender alles zeer fijn in een blender.  
 Meet de BRIX-  waarde van de gembermix bij kamertemperatuur.  
 Voeg suiker siroop toe tot je 750 g mix van 28°BRIX hebt.  
 Draai er een sorbet van.  
 Zodra de consistentie van de sorbet goed is: doe het ijs in een voor 

gekoelde gastronoombak, strijk glad af, dek af met een bakpapiertje en 
laat in de vriezer verder opstijven en rijpen.  

WORTELTAART  
5 winterwortelen  
220 g bruine basterd suiker  
185 g zonnebloemolie  
3 eieren  

WORTELTAART 
 Rasp de wortelen fijn en hak de noten grof.  
 Klop de suiker met olie voor 2-3 minuten.  
 Voeg één voor één de eieren toe en klop goed door.  

 
3 NB: deze mix is veel te veel voor één kogelmatje, maar minder maken lukt niet. Doe daarom het restant van de mix in 
koffiebekertjes en neem mee naar huis: Lekker bij de yoghurt. 
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225 g bloem  
3 g bakpoeder  
3 g baking soda  
3 g kaneel  
1,5 g gemberpoeder  
60 g pecannoten  
80 g rozijnen  
snufje zout 

 Zeef bloem, bakpoeder, soda, zout, kaneel en gember boven het 
suikermengsel.  

 Voeg wortelen, noten en rozijnen toe en meng.  
 Giet mengsel in een ingevet bakblik.  
 Bak 55 – 60 minuten in een voorverwarmde oven van 180°C 

WORTELLINT 
1 wortel  
suikerwater  
(50/50)  
zonnebloemolie 

WORTELLINT 
 Schaaf flinterdunne repen van een winterwortel. Hoe dunner hoe beter.  
 Kook een siroop van 50/50 suiker/water en kook hierin de wortelstrookjes 

tot ze doorschijnen.  
 Leg ze op een rekje om af te koelen en uit te druipen.  
 Frituur de strookjes in zonnebloemolie op 160°C.  
 Als het nog een klein beetje suddert nog ongeveer 20 seconden in de olie 

laten, dan op een rekje af laten koelen. GEEN KEUKENPAPIER GEBRUIKEN!  

SABAYON  
3 eierdooiers  
naar smaak suiker  
40 g gemberbier  
20 g droge witte wijn 

SABAYON 
 Maak de sabayon pas ca.10 minuten voor service.  
 Klop de eierdooiers met wat suiker los en meng hier vervolgens het 

gemberbier en de wijn door.  
 Proef en voeg zo nodig extra suiker toe  
 Zet de kom op een pan met kokend water, warm op tot 80°C en klop het 

mengsel voortdurend met een garde of handmixer 5 tot 10 minuten 
luchtig op. Als de sabayon goed gebonden is, kan hij van het vuur.  

 Klop de sabayon door tot deze weer afgekoeld is.  
 ALTERNATIEF: gebruik het recept voor Sabayon van de Thermomix.  

PRALINÉ VAN PECANNOOT  
100 g suiker  
100 g pecannoten 

PRALINÉ VAN PECANNOOT  
 Snijd de pecannoten in kleine stukjes.  
 Maak een lichte karamel van suiker.  
 Zodra de karamel lichtgeel is, doe je de noten er bij en stort het geheel op 

een siliconenmat.  
 Dek af met een tweede mat en rol de praliné zo dun mogelijk uit. 
 Laat afkoelen. Snijd juist voor service in een crumble.  

GARNITUUR PRESENTEREN 
10 st pecannoten  
Atsina cress  

 X Taart in smalle punten snijden (houd het verfijnd) en één punt pp 
serveren.  

 Leg de basilicumkogels op het bord en laat op het bord ontdooien (duurt 
ongeveer 5 minuten).  

 Garneren met de wortellinten, pecannoot, cress en praliné.  
 Juist voor service: doe wat sabayon op en over de taart.  
 Als laatste een bolletje ijs tegen de taart en op de praliné leggen.  

 


