
 
 

MENU APRIL 2015  

 

GEVULD EITJE MET MOUSSELLINE VAN 

SCHORSENEER 

 

CANNELLONI VAN BUTTERNUTPOMPOEN MET 

GEITENKAAS EN MAYONAISE VAN GEROOKTE 

KNOFLOOK 

 

KROKETJE MET EEN VULLING VAN 

KASTANJECHAMPIGNONS EN TRUFFEL OP EEN 

CRÈME VAN PETERSELIEWORTEL 

 

ZOETE AARDAPPELSOEP MET GEMBER, GEPOFTE 

MAIS EN SPECERIJEN 

 

GRANITE VAN APPEL MET CALVADOS EN 

MUNTGELEI 

 

LASAGNE MET RICOTTA, GEROOSTERDE 

GROENTEN EN EEN CREME VAN PAPRIKA 

 

LUCHTIGE CAMEMBERTMOUSSE MET PEREN-

VEENBESSENCHUTNEY 

 

MULTIVITAMINE VAN EXOTISCH FRUIT EN 

HAWAI SORBET 
 

 
Dit vegetarische menu bestaat uit 8 kleine gerechtjes. Houd hier dus 

rekening mee bij de bereiding van de gangen en de opmaak van de 
borden: houd het klein! 

* bij ingrediënten betekent een vaste hoeveelheid, die niet varieert met 
het aantal kokers 
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GEVULD EITJE MET MOUSSELINE VAN 

SCHORSENEER 
Ingrediënten: 

 

Eieren: 

10 grote eieren 

1 pincet 

Hoedjes-snijder 

 

 

 

 

Mousseline: 

500 gr schorseneren* 

1 l melk* 

150 ml room* 

2 slagroompatronen* 

 

 

 

 

 

 

Roerei: 

5 sprietjes bieslook 

100 ml room 

40 g roomboter 

snufje pimenton (gerookt 

paprikapoeder) 

 

 

 

 

 

Presentatie: 

1 el grof zeezout 

2 el venkelzaadjes 

snufje pimenton  

Bereiding: 

 

Eieren: 

- Haal met een scherp mes of de snijder de hoedjes van 

de eieren. 

- Giet de eieren leeg in een schaal, spoel de schalen om 

met lauw water en verwijder met een pincet 

voorzichtig het vliesje uit de eierschalen. 

- Laat de eierschalen omgekeerd uitlekken.  

 

Mousseline van schorseneer: 

- Schil de schorseneren en snijd ze in stukjes. 

- Zet ze op met de melk en een snufje zout, en kook ze 

volledig gaar en giet af. 

- Mix de schorseneren onmiddellijk met 150 ml. room in 

een blender en breng op smaak met peper en zout. 

- Doe de crème van schorseneren door een fijne zeef en 

giet dit in een sifon. 

- Zet 2 gaspatronen op de sifon en zet de sifon in een 

heetwaterbad. 

 

Roerei: 

- Snijd de bieslook zeer fijn. 

- Kluts de eieren goed door elkaar, samen met de room 

en wat peper en zout.  

- Smelt de boter in een pan met een dikke bodem en 

roer de eieren op een laag vuurtje tot je een zacht en 

romig roerei hebt. 

- Roer op het laatste moment de fijngesneden bieslook 

en de pimenton er doorheen. 

 

 

Presentatie: 

- Rooster de venkelzaadjes licht en hak fijn. 

- Schep een lepel zeezout in het midden van een bord 

(zoveel dat het eitje erin kan blijven staan). 

- Vul de eierschalen met het roerei. 

- Schud de sifon zeer goed en vul de eierdopjes verder 

op met de mousseline van schorseneer.  

- Plaats het eitje voorzichtig op het bord in het zout 

- Werk af met de venkelzaadjes en een snufje 

pimenton. 
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CANNELLONI VAN BUTTERNUTPOMPOEN MET 

GEITENKAAS EN MAYONAISE VAN GEROOKTE 

KNOFLOOK 

Ingrediënten: 

 

Cannelloni: 

80 g bulgur 

2 lente-uitjes 

1 butternutpompoen (ook 

wel flespompoen)* 

80 ml rijstazijn 

150 g romige geitenkaas 

4 el notenolie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayonaise: 

8 teentjes knoflook* 

3 dl olijfolie* 

1 el mierikswortelpasta* 

1 el Xeresazijn* 

2 eieren* 

 

 

 

 

 

 

Presentatie: 

1 bakje rock cress* 

Bereiding: 

 

Cannelloni: 

- Kook de bulgur gaar volgens de aanwijzingen op de 

verpakking, laat verder uitlekken en afkoelen. 

- Hak de lente-uitjes zeer fijn. 

- Schil de butternutpompoen en snijd de hals van de 

pompoen in flinterdunne plakjes met behulp van de 

snijmachine op stand 4 (2 plakjes per persoon). 

- Besprenkel de plakjes pompoen met wat zout en 

rijstazijn en laat ca. 20 minuten marineren tot de 

pompoen zacht is geworden. 

- Snijd de rest van de pompoen fijne brunoise ter 

grootte van 3 mm tot je ongeveer 10 eetlepels hebt. 

- Bak de brunoise van de pompoen kort op in een 

scheutje olijfolie en kruid met peper en zout. 

- Prak de geitenkaas romig en meng er de brunoise van 

pompoen, de lente-uitjes en de bulgur door. 

- Breng op smaak met wat groentebouillonpoeder. 

- Laat de plakjes pompoen uitlekken en droog tussen 

papier. 

- Doe op ieder plakje een lepel vulling en rol op zodat je 

mooie gelijke rolletjes krijgt van ca. 4 cm. 

- Snijd de zijkanten recht bij. 

- Bestrijk de rolletjes met wat notenolie en houd ze op 

kamertemperatuur. 

 

Mayonaise: 

- Pel de knoflookteentjes en snijd ze in de lengte 

doormidden. 

- Verwijder de kiemen en warm de knoflookteentjes op 

in 2 dl. olijfolie tot ze goudbruin beginnen te kleuren. 

- Laat afkoelen tot kamertemperatuur. 

- Pureer de knoflook. 

- Klop de eieren op met de azijn, de knoflook en de 

mierikswortel en voeg in een dun straaltje de olijfolie 

toe en meng tot een luchtige mayonaise. 

- Breng op smaak. 

 

Presentatie: 

- Druppel wat van de mayonaise op het bord en schik 

op ieder bord 2 pompoenrolletjes. 

- Werk af met verse peper en de cress. 
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KROKETJE MET EEN VULLING VAN 

KASTANJECHAMPIGNONS EN TRUFFEL OP EEN 

CREME VAN PETERSELIEWORTEL 

 

Ingrediënten: 

Kroketje: 

1 teentje knoflook* 

1 sjalotje* 

250 g 

kastanjechampignons* 

1 zwarte truffel (potje)* 

2 el platte peterselie 

1 dl truffelolie 

50 g roomboter 

50 g bloem  

1,5 dl bospaddestoelen-

bouillon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het paneren: 

100 g bloem  

3 eieren 

100 g paneermeel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crème van 

peterseliewortel: 

1 grote peterseliewortel (of 

2 kleine)* 

200 ml melk* 

2 steranijs* 

2 blaadjes laurier* 

 

 

 

Presentatie: 

½ bosje platte peterselie* 

Bereiding: 

Kroketje: 

- Hak de knoflook en het sjalotje fijn. 

- Maak de champignons schoon en snijd in vieren. 

- Rasp de truffel of snijd heel fijn. 

- Hak de peterselie fijn (houd 1 el achter voor de 

garnering). 

- Doe de helft van de truffelolie in een pan en bak hierin 

de champignons. Voeg na een paar minuten de truffel 

toe en laat het geheel even zachtjes bakken. 

- Haal de pan van het vuur (heb je nog nodig) en hak 

de paddenstoelen op een snijplank nog iets verder fijn 

(brunoise). 

- Doe een klontje boter met een scheutje truffelolie in 

de pan en zet terug op het vuur. 

- Bak de knoflook en het sjalotje glazig. 

- Voeg de rest van de boter toe en roer als de boter 

begint te kleuren de bloem erdoor; blijf roeren. 

- Voeg scheutje voor scheutje de bouillon toe en roer 

tot een glad mengsel. 

- Roer –als alle klontjes eruit zijn- het champignon 

mengsel erdoor en breng op smaak met peterselie, 

peper en zout. Laat stijf worden in de koeling. 

- Zet drie diepe borden klaar. Doe in één de bloem, in 

de volgende de geklutste eieren en in de laatste het 

paneermeel.  

- Doe de afgekoelde ragout in een groene spuitzak met 

een grote opening en spuit lange slierten op een 

bakplaat.  

- Snijd deze slierten in het gewenst formaat van de 

kroket (ca. 5-7 cm). Zorg dat ze allemaal ongeveer 

hetzelfde formaat hebben.  

- Haal de kroketjes eerst door de bloem, dan door het ei 

en tenslotte door het paneermeel. Ga hierbij 

zorgvuldig te werk en zorg dat alles goed is bedekt.  

- Frituur de kroketjes 5-8 minuten in de hete olie. 

 

Crème van peterseliewortel: 

- Schil de peterseliewortel en snijd in stukjes. 

- Laat in een klein pannetje wat boter smelten en bak 

hierin kort de peterseliewortel (mag niet kleuren). 

- Voeg de melk en de steranijs toe en kook gaar. 

- Giet af, haal de steranijs en de laurier eruit maar 

bewaar wat van het kookvocht. 

- Pureer tot een gladde crème met een paar lepels 

kookvocht en breng op smaak. 

 

Presentatie: 

- Schep op het midden van een bord een lepel 

peterseliecrème. 

- Schik hier het kroketje tegenaan. 

- Garneer met de fijngehakte peterselie. 
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ZOETE AARDAPPELSOEP MET GEMBER, GEPOFTE 

MAIS EN SPECERIJEN 
 

Ingrediënten: 

 

Aardappelsoep: 

1 grote ui 

4 teentjes knoflook 

1 stuk gemberwortel (5cm) 

6 zoete aardappelen 

2 l groentebouillon 

4 dl kokosmelk 

2 limoenen 

6 el arachideolie 

 

 

 

 

 

 

 

Mais: 

2 tl gerookte paprika 

2 tl gemalen sesam 

2 tl komijn 

2 tl kerriepoeder 

4 el pofmais 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie: 

1 bakje shiso purple* 

 

Bereiding: 

 

Aardappelsoep: 

- Snipper de ui en de knoflook. 

- Rasp de gember. 

- Schil de aardappel en snijd in stukken. 

- Stoof de ui samen met de gember en de knoflook 

glazig in de arachideolie. 

- Voeg de zoete aardappel en de bouillon erbij en breng 

alles aan de kook. 

- Gaar de soep in 30 minuten en pureer met de 

staafmixer. 

- Haal de soep door een grove zeef. 

- Voeg de kokosmelk toe en laat een paar minuten 

inkoken. 

- Breng de soep op smaak met peper en zout. 

 

 

Mais: 

- Meng alle specerijen met een snufje zout. 

- Verhit een pan waarop een deksel past op een 

middelhoog vuur. 

- Voeg een eetlepel arachideolie toe en test of de pan 

heet genoeg is met één maiskorrel. Als deze 

onmiddellijk poft, kun je de rest van de mais 

toevoegen. 

- Zet een deksel op de pan en laat de mais poffen. 

- Neem de pan van het vuur en kruid de popcorn met 

het specerijenmengsel en (naar smaak) wat zeezout. 

 

 

Presentatie: 

- Schuim de soep op met de staafmixer. 

- Verdeel de soep over voorverwarmde, diepe borden. 

- Schik in ieder bord wat popcorn en werk af met een 

snufje van het specerijenmengsel en enkele blaadjes 

shiso. 
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GRANITE VAN APPEL MET CALVADOS EN 

MUNTGELEI 
 

Ingrediënten: 

 

Granite: 

1 limoen 

4 granny smith appels 

250 ml water 

100 g suiker 

4 el Calvados 

4 blaadjes verse munt 

 

 

 

 

 

 

Muntgelei: 

1 limoen* 

50 g suiker* 

5 takjes munt* 

2 g agar-agar* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie: 

25 cc Calvados 

10 kleine blaadjes munt* 

Bereiding: 

 

Granite: 

- Zet 10 ijscoupes of glaasjes koud. 

- Rasp de limoen en pers uit. 

- Schil de appel, verwijder het klokhuis en snijd in 

blokjes. 

- Verwarm het water met de suiker, limoensap en de 

Calvados en roer tot de suiker is opgelost.  

- Voeg de appel toe en pureer het geheel. 

- Doe over in een bak en zet in de vriezer. 

- Roer regelmatig door met een vork om ijskristallen te 

voorkomen.   

 

 

Muntgelei: 

- Rasp de limoen en pers uit. 

- Zeef het limoensap en doe in een maatbeker. 

- Vul met water aan tot 2 dl en doe dit over in een 

pannetje. 

- Verwarm en laat de suiker er in oplossen. 

- Haal van het vuur, voeg de muntblaadjes toe en laat 

een halfuurtje trekken. 

- Verwarm opnieuw, voeg de agar-agar toe en breng 

aan de kook. Laat ca. 2 minuten goed koken. 

- Pureer het geheel, passeer door een zeef en roer de 

limoenrasp er door. 

- Stort uit op een plateau en zet koud weg (koelkast of 

vriezer) 

- Snijd in kleine blokjes van 0.5 x 0.5 cm. 

 

 

Presentatie: 

- Doe een scheutje calvados in een ijscoupe. 

- Leg daarin een bolletje appelijs.  

- Doe er een lepeltje muntblokjes op. 

- Garneer met een klein blaadje munt. 
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LASAGNE MET RICOTTA, GEROOSTERDE 

GROENTEN EN EEN CREME VAN PAPRIKA 

 
Ingrediënten: 

Pasta: 

300 gram pastameel 

3 eieren 

Scheutje olijfolie 

Mespunt zout 

Metalen ringen (ø 5 of 6 

cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vulling: 

2 sjalotjes 

2 teentjes knoflook 

1 zoete puntpaprika 

1 courgette 

4 tomaten 

2 eieren 

100 g Parmezaanse kaas 

100 g ricotta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paprikacreme: 

2 zoete puntpaprika’s 

 

 

 

 

 

 

Bereiding: 

Pasta: 

- Doe de ingrediënten in de mengkom van de Kitchen 

aid. 

- Meng het geheel met de bisschopshaak (de brede 

haak). 

- Vervang als het een bal begint te worden de haak door 

de deeghaak (de slinger) en kneed 5 à 10 minuten door 

tot je een soepele elastische bal hebt, die net niet plakt 

(zo nodig iets bloem of een paar druppels water erbij). 

Voor de liefhebber: dit kan ook met de hand 

- Verpak de bal in plasticfolie en laat (liefst een uur) 

rusten in de koelkast. 

- Rol de bal tot een worst van een paar centimeter dik. 

- Plat de worst iets zodat hij in de pastamachine past. 

- Snijd de worst in stukken (6 of 8 stukken) en haal deze 

een voor een door de pastamachine, te beginnen op 

stand 1. 

- Leg de plakken op een schone plank, als het plakt iets 

bloem gebruiken. 

- Zet de pastamachine steeds een stand hoger en eindig 

met stand 5. 

- Steek rondjes met een ring (doorsnede gelijk aan de 

ring waarin je de lasagne gaat maken) uit het deeg en 

leg ze tot gebruik onder een schone theedoek. 

 

Vulling: 

- Snijd de sjalotjes en de knoflook fijn. 

- Snijd de puntpaprika en de courgette in fijne brunoise 

(1/2 cm). 

- Dompel de tomaten een paar seconden in kokend water 

en ontvel ze. 

- Verwijder het witte, het zaad en de vloeistof en pureer 

het vruchtvlees in de blender. 

- Doe wat olijfolie in een pan en smoor op een laag vuur 

hierin het sjalotje en voeg even later de knoflook toe 

- Voeg de paprika en de courgette toe en smoor alles 

zachtjes gaar. 

- Kluts de eieren goed door elkaar. 

- Roer het eimengsel en het tomatenmengsel door het 

groentemengsel. 

- Voeg tenslotte de ricotta en de geraspte Parmezaanse 

kaas toe en breng op smaak met peper en weinig zout. 

 

Paprikacrème: 

- Rooster de paprika’s gedurende een half uur in een 

oven van 180°C tot het vel zwartgeblakerd is. 

- Laat de paprika afkoelen in een plastic zak. 

- Verwijder het vel van de paprika en pureer de paprika 

met een beetje olijfolie. 

- Doe de crème over in een spuitflesje. 
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Lasagne: 

2 takjes marjolein 

2 takjes oregano 

1 takje rozemarijn 

10 salieblaadjes 

20 blaadjes basilicum 

2 bollen mozzarella 

100 g Parmezaanse kaas, 

geraspt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie: 

100 g veldsla 

 

 

 

Lasagne: 

- Warm de oven voor op 180° C. 

- Ris de kruiden van de takjes, hak fijn en meng goed 

door elkaar. 

- Snijd de mozzarella in flinterdunne plakjes. 

- Zet de 10 metalen ringen op een bakplaat op 

bakpapier. 

- Bekleed de ringen aan de binnenkant met een reep 

bakpapier die je “vastlijmt” met een paar druppels 

water. 

- Begin met een heel dun laagje vulling, dan een 

pastarondje. Schep daarop een laagje vulling, bedek 

dun met mozzarella, vervolgens kruiden en ten slotte 

wat geraspte Parmezaanse kaas. Begin de tweede laag 

weer met een pastarondje, maak op deze manier 3 

laagjes en eindig met een laagje 

vulling/mozzarella/kruiden/Parmezaanse kaas. 

- Zet gedurende een half uur in de oven op 180° C. 

- Zet zo nodig de oven tegen het eind iets lager zetten. 

 

Presentatie: 

- Spuit een streepje paprika crème op een bord. 

- Plaats iets uit het midden van het bord de lasagne en 

haal voorzichtig de ring weg (gebruik hierbij 

handschoenen, want de ringen zijn heet) en verwijder 

het bakpapier.  

- Decoreer met een paar plukjes veldsla en met een paar 

druppels olijfolie. 
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LUCHTIGE CAMEMBERTMOUSSE MET PEREN-

VEENBESSENCHUTNEY 
 

Ingrediënten: 

 

Camembertmousse: 

3 gr agar-agar 

1 camembertkaasje  250 g* 

2 dl slagroom 

2 slagroompatronen* 

 

 

 

 

 

 

 

Chutney: 

2 rijpe peren 

50 g veenbessen 

1,5 dl rode port 

2 el bruine suiker 

2 el rode wijnazijn 

 

 

 

 

Soldaatjes van 

zuurdesembrood:  

6 dunne sneetjes 

zuurdesembrood* 

1 el olijfolie 

Fleur de Sel* 

 

 

Presentatie: 

paar takjes kervel* 

Bereiding: 

 

Camembertmousse: 

- Snijd de korstjes van de kaas. 

- Doe de helft van de room in een pannetje en voeg de 

agar agar toe. Laat aan de kook komen. 

- Laat vervolgens de kaas hierin smelten. 

- Haal het pannetje van het vuur en laat een beetje 

afkoelen. 

- Klop de rest van de slagroom stijf en spatel dit door 

het kaasmengsel. 

- Laat in een kom opstijven in de koeling. 

 

 

Chutney:  

- Schil de peren, ontdoe ze van het klokhuis en snijd in 

kleine blokjes. 

- Breng de port aan de kook en voeg de suiker toe. 

- Voeg de stukjes peer en de veenbessen toe en laat 

sudderen tot de peer gaar is. 

- Breng op smaak met een scheutje rode wijnazijn en 

peper en zout. 

- Zeef en vang het vocht op (gebruik je als dressing). 

 

Soldaatjes van zuurdesembrood: 

- Snijd de korstjes van het brood en snijd het brood 

met behulp van de pizzasnijder in dunne repen. 

- Besprenkel met olijfolie en bak de broodreepjes 

krokant in een koekenpan.  

- Laat uitlekken op keukenpapier. 

- Bestrooi met wat fleur de sel. 

 

Presentatie: 

- Leg op ieder bord twee kleine bolletjes van de 

cammembertmousse. 

- Leg er een lepeltje chutney bij. 

- Garneer met de broodreepjes en een takje kervel en 

druppel de dressing er omheen.    
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MULTIVITAMINE VAN EXOTISCH FRUIT EN 

HAWAI SORBET 
Ingrediënten: 

 

Multivitamine: 

1 grote mango (of 2 kleine) 

1 papaja 

1 ananas  

5 kiwi’s 

 

 

 

 

Oranjebloesemgelei: 

300 ml oranjebloesemwater 

50 g suiker 

3 g agar-agar 

 

 

 

 

 

 

 

Sorbet: 

1,5 dl passievruchtensap 

150 g suiker 

1 banaan 

2 dl slagroom 

 

 

 

 

 

Presentatie: 

1 bakje honingcress* 

1 bakje Appelbloesem (aan 

takje)* 

olijfolie 

 

 

Bereiding: 

 

Multivitamine: 

- Schil de vruchten en snijd mooie blokjes van 1x1 cm. 

Bewaar de afsnijdsels voor het ijs (behalve de kiwi, 

die gebruik je verder niet). 

- Rangschik op het werkvlak een mozaïek van deze 

blokjes, 5 bij 5. Gebruik steeds blokjes van een 

andere fruitsoort/kleur. 

 

 

Oranjebloesemgelei: 

- Breng het oranjebloesemwater met de agar-agar en 

de suiker aan de kook. 

- Roer goed door elkaar tot alle suiker is opgelost en 

laat afkoelen tot het een beetje lobbig wordt. 

- Lepel dit met een snelle beweging over de mozaïek 

zodat alles bedekt is. 

- Als de gelei is gestold, snij dan langs de randjes de 

overtollige gelei weg. 

 

 

Sorbet: 

- Verwarm het passievruchtensap en los de suiker erin 

op. Laat afkoelen. 

- Pureer de banaan en de restjes van de mango, papaja 

en ananas en roer dit door het passievruchtensap.  

- Klop de slagroom lobbig en spatel dit door het 

vruchtenmengsel.  

- Draai in de ijsmachine tot ijs. 

 

 

Presentatie: 

- Plaats de mozaïek midden op het bord (voorzichtig dat 

het niet uit elkaar valt, gebruik hiervoor een spatel die 

breder is dan de mozaïek). 

- Maak een quenelle van het ijs en leg ernaast. 

- Werk af met de honingcress en appelbloesem en 

druppel er wat olijfolie omheen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


