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Gepocheerde kalfsmuis met gebakken 
Kookclub Merlijn menu 17-11-2016 

 
 
 

amuse 
Paling - appel - pompernikkel & rivierkreeft 

garnaal - erwtencappuccino 
 
 

voorgerecht 
Kabeljauw - eekhoorntjesbrood - fregola sarda 

groene asperges - wijnsaus 
 
 

tussengerecht 
Gebrande bloemkoolsoep 

 
 

hoofdgerecht 
Haas met balkenbrij met appeltje en wintergarnituur 

 
 

dessert 
Citroendessert:  

koekje met citroen crème- 
mango gelei en citroenmousse 
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Paling - appel - pompernikkel & rivierkreeft 
garnaal - erwtencappuccino 
 
Ingrediënten: (18 personen) 
Paling 
200 g gerookte paling 
50 g lardo spek 
4 snee pompernikkel 
1 el crème fraiche 
Appelgelei 
400 g appelsap 
75 g suiker 
2 blaadjes gelatine 
4 g agar agar 
Rivierkreeft en garnaal 
200 g rivierkreeft 
200 g Hollandse garnalen 
Erwtencappuccino 
4 dl gevogelte bouillon 
450 g doperwten 
9 blaadjes munt 
zout / peper 
3 dl melk 
¼ theelepel lecithine 
Garnering 
1 bakjes affila cress 
3 plak Serrano ham 
 
BEREIDING 
# begin met het drogen van de ham in de oven, daarna verkruimelen 
Paling 

• Snijd de paling in 18 stukjes van ongeveer 4 cm. 
• Steek rondjes van 3 cm uit de pompernikkel (zwart of bruin roggebrood). 
• Het lardo spek in lucifer dunne julienne snijden. 

Appelgelei 
• Week de gelatine in koud water. 
• Breng het appelsap met de suiker aan de kook. 
• Voeg agar agar toe en laat kort doorkoken. 
• Los de gelatine er in op en koel het mengsel terug  
• Giet uit in een metalen bak (ongeveer een halve centimeter hoog) en 
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laat in koeling laten opstijven. 
• Steek voor serveren rondjes uit van 3 cm. 

Erwtencappuccino 
• Breng de erwten met 9 blaadjes munt aan de kook, afgieten en koud 

spoelen. 
• Meng de helft van de bouillon met de erwten en pureer. 
• Voeg daarna bouillon toe totdat er een gladde massa is verkregen. 
• Druk de massa door een fijne zeef. Breng indien nodig op smaak met 

zout en peper. 
• Meng de lecithine met de staafmixer door de melk en verwarmen tot 

ongeveer 70°C. 
Rivierkreeft en garnalen 

• Dep de rivierkreeftjes droog (niet afspoelen voor smaakverlies). 
PRESENTATIE 

• Leg de paling aan de rand van een klein bordje. 
• Plaats het geleirondje op de pompernikkel en leg schuin op de paling. 
• Garneer met lardo spek, cress en een toefje crème fraiche. 
• Verdeel de garnalen over 18 kleine glaasjes 
• Leg daarop de rivierkreeftjes. 
• Vul op met erwtensoep. 
• Verwarm de melk lauw-warm en schuim op. 
• Lepel het schuim over de soep. 
• Garneer met serrano crumble en cress. 
• Plaats het glaasje naast het bordje op tafel  
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Kabeljauw - eekhoorntjesbrood - fregola sarda 
groene asperges - wijnsaus 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
Kabeljauw 
1 ½ kg kabeljauw rugstuk 
75 g gedroogd eekhoorntjesbrood 
geklaarde boter 
zeezout en zwarte peper 
Visbouillon t.b.v witte wijn saus en fregola 
1 kg visgraten 
soepgroenten 
Witte wijn saus 
½ l visbouillon 
2 el venkelzaad 
1dl Pernod 
1 st sjalot 
2 dl witte wijn 
3 dl room 
witte wijnazijn 
zout/peper 
Xantana 
Asperges 
18 st groene asperges 
Pankomeel 
eiwit 
Fregola sarda 
400 g fregola sarda 
olijfolie 
1 st sjalot 
2 teentjes knoflook 
2 blaadjes laurier 
6 dl visbouillon 
1 dl slagroom 
1 el mascarpone 
50 g truffelpasta (tapenade) 
75 g geraspte Parmezaanse kaas 
zout en peper 
cress 
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BEREIDING 
# Let op! Uitgezonderd de saus alles à la minute bereiden! 
Kabeljauw 

• Maal het eekhoorntjesbrood tot poeder. 
• Dep de vis droog en bestrooi met peper en zout. 
• Paneer de vis licht in eekhoorntjes broodpoeder. 
• Bak de vis a la minute in de geklaarde boter.  

Fregola sarda 
• Fregola sarda voorkoken (en a la minute bereiden) 
• Fruit de pasta aan in wat olijfolie. 
• Kook de pasta met bouillon 20 minuten voor. Voeg telkens bouillon toe 

totdat het vocht is opgenomen. 
• Stort de pasta op een grote bakplaat en spreid uit (afkoelen stopt 

nagaren). 
• Snipper de sjalot fijn en wrijf de knoflook fijn en fruit aan met de laurier 

in wat olijfolie 
• Meng, vlak voor uitserveren, met de voorgekookte pasta en gaar verder 

met bouillon. 
• Klop de slagroom lobbig. 
• Meng de pasta met de slagroom en de mascarpone. 
• Breng op smaak (beetje voor beetje) met truffelpasta, kaas en eventueel 

zout en peper. 
Witte wijn saus 

• Maak een visbouillon. Voeg Pernod en venkelzaad toe. 
• Snijd de sjalot fijn en voeg toe. Laat tot de helft inkoken. 
• Voeg witte wijn toe en laat weer tot de helft inkoken. 
• Voeg de room toe en laat ongeveer tot 2/3 inkoken. 
• Passeer de saus door een fijne zeef. 
• Breng op smaak met druppels witte wijnazijn en eventueel zout en 

peper. 
• Indien nodig de saus licht binden met xantana. 

Asperge 
• Maak de onderkant van de asperges schoon. 
• Kook de asperges beetgaar. 
• Koel direct terug in koud water. 
• Dep de asperges droog en wentel ze door het eiwit en daarna door 

Pankomeel. Druk goed aan. 
• Frituur de asperges vlak voor uitserveren. 

PRESENTATIE 
• Plaats de kabeljauw in het midden van het bord 
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• Leg de asperges schuin op de vis. 
• Serveer een quenelle fregola sarda  
• Garneer met cress. 
• Serveer de saus aan tafel met een sauskannetje tegen de vis. 

 
N.B. De bereidingswijze is gelijk aan die van risotto maar fregola is geen rijst. 
Deze pasta is een specialiteit uit Sardinië die wordt gemaakt van grove tarwe 
griesmeel (semola). Er zijn drie variëteiten de blanke (fregola sarda), de 
geroosterde (fregola tostata) en met safraan (fregola allo zaffarano). 
 
 
Gebrande bloemkoolsoep 
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Gebrande bloemkoolsoep 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
Soep 
2 ltr. kippenbouillon 
1 st bloemkool 
½ el kerrie 
2 teentjes knoflook 
2 stuks sjalotten 
boter 
½ ltr. koksroom 
zout / peper 
Bloemkool crème 
stelen bloemkool 
1 bosjes kervel 
room 
½ ltr . kippenbouillon 
zout / peper 
Garnituur 
200 g bloemkool roosjes 
 
BEREIDING 
Soep 

• Wrijf de knoflook fijn en snipper de sjalot zeer fijn. Fruit de knoflook en 
sjalot met de kerrie aan in boter. 

• Snijd de stelen van de bloemkool (bewaar voor de crème). 
• Snijd van de bloemkool ongeveer 200 gram zeer kleine roosjes voor de 

garnering. 
• Voeg de rest van de bloemkool toe aan het kerriemengsel en vul met 2 

ltr. bouillon. 
• Kook de bloemkool gaar en pureer met de staafmixer. 
• Wrijf door een fijne zeef. 
• Voeg de room toe en laat kort koken. Breng op smaak met zout/peper. 

Bloemkoolcrème 
• Snijd de stelen in grove stukken. 
• Kook de stelen in een mengsel van ongeveer 2 dl bouillon en 1 dl room. 

(stelen moeten onderstaan). 
• Giet de stelen af en vang het kookvocht op. 
• Pureer de stelen met de kervel in de keukenmachine en voeg eventueel 

wat kookvocht toe. 
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• Druk de massa door een zeef en breng op smaak met peper en zout. 
Warm houden tot gebruik. 

Bloemkool roosjes 
• Brand de roosjes met een brander. 

PRESENTATIE 
• Leg een lepel crème in een groot diep bord op een derde van de 

bordrand.  
• Garneer de crème met gebrande bloemkoolroosjes 
• Schenk, aan tafel, de soep er omheen (roosjes moeten zichtbaar 

blijven). 
Gebrande bloemkoolsoep 
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Haas met balkenbrij met appeltje en wintergarnituur 
 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
6 hazenruggen (heel à 600g)  
zout / peper 
Saus 
1/2 ltr. wildbouillon 
25 g puur couverture 
25 g peperkoek 
Balkenbrij met appeltje 
600 gram balkenbrij 
bloem 
4 elstar appels 
300 gram honing 
calvados 
Boter 
Gekarameliseerde worteltjes 
1 bosje bospeen 
20 gram boter 
50 gram suiker 
½ flesje jus d’orange 
Pastinaakpuree 
600 g pastinaak 
1 kg. aardappels kruimig 
3 dl melk 
2 dl witte wijn 
100 g roomboter 
Garnituur van groene kool en paddenstoelen 
2 st groene kool 
300 g div paddenstoelen 
± 1 dl room 
3 eierdooier 
boter 
 
Bereiding: 
Haas 
• Bestrooi de ruggen met peper / zout en kort aanbakken in boter (maximaal 

54°C kern)  
• De ruggen laten rusten op een warme plaats. 
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Saus 
• In de pan van de baksels van de haas de bouillon schenken. 
• Breng op smaak met de couverture en peperkoek en laat inkoken tot mooie 

sausdikte. 
Balkenbrij met appeltje 
• Bloem de balkenbrij licht, klop de plakken voorzichtig af en bak ze in de 

boter mooi krokant. 
• Schil de appels, boor het klokhuis eruit en snij schijven van 1 1/2 cm dikte. 
• Verwarm de honing in een pan, leg de appelschijven erin en voeg een 

beetje peper en zout toe. 
• Karameliseer ze langzaam om en om. 
• Blus het geheel af met calvados. (laat het niet te bruin worden). 
• Als de appels redelijk zacht aanvoelen, bak je de balkenbrij even mee. 
Pastinaakpuree 
• Schil de pastinaak en de aardappels. Grof snijden en gaarkoken in de melk 

en de wijn. 
• Afgieten en melk bewaren, pureer met de boter en evt. kookvocht (moet 

een mousse blijven) en breng op smaak met peper en zout. 
Gekarameliseerd worteltje 
• Maak de worteltjes schoon en snijd ze schuin in stukjes. 
• Kook ze beetgaar. 
• Doe vlak voor het opdienen de boter in een pan en fruit de worteltjes aan 

tot ze gaan glanzen. 
• Voeg de suiker toe. 
• Blus af met de jus d’orange. 
Garnituur van groene kool met div. paddenstoelen: 
• Verwijder de dekbladen, snijd de grote bladeren van de kool en blancheer 
• (2 ½  minuut). 
• Snijd het middelste van de kool in fijne julienne. 
• Maak de paddenstoelen schoon en smoor in boter samen met de 

kooljulienne. 
• Roer de eierdooier los in de room en voeg aan de paddenstoelen toe, laat 

kort doorkoken voor binding, breng op smaak met zout en peper en laat 
afkoelen. 

• Verwijder de dikke nerf uit de koolbladeren. Vul de paddenstoelen/kool mix, 
en maak er een mooie bol van. (Gebruik een kleine pollepel) 

	
Presentatie 
• Verwijder de filets van het karkas en trancheer. 
• De rest van de ingrediënten warm maken en verdeel over de borden. 
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Citroendessert: koekje met citroen crème- mango 
gelei en citroenmousse 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
Citroencrème 
225 g eierdooiers 
160 g citroensap (het sap van de citroenen gebruiken van de confit ) 
240 g suiker 
250 g zachte boter 
100 g amandelpoeder 
Mango gelei 
½ ltr. gram mango puree (boiron) 
75 g suiker 
10 g agar 
Koekjes 
125 g poedersuiker 
125 g eiwit 
90 g bloem 
50 g gesmolten boter 
Citroenmousse 
4½ dl zoete witte wijn 
½ eetlepel citroenrasp 
150 g suiker 
12 blaadjes gelatine 
6 st citroen sap 
1 ½ dl citroenbrandenwijn 
10 st eidooier 
5 st eiwit 
50 g suiker 
2 dl room 
50 g suiker 
Citroen confit 
4 st citroen (sap voor crème gebruiken) 
Suiker 
Garnering 
1 bakje atsina cress 
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Bereiding: 
Citroencrème 
• Klop de eierdooiers met het citroensap en de suiker au bain-marie tot 65° C 
• Voeg de zachte boter toe en daarna het amandelpoeder 
• Roer tot een crème en bewaar in de koeling tot gebruik 
Citroenconfit 
• Met een scherp mes de citroen schillen (geen wit meesnijden) 
• Snijd de schil in dunne repen 
• Laat een pan met water koken en blancheer de citroenschil kort. 
• De schillen in koud water afkoelen. 
• Herhaal het blancheren vier keer 
• Strooi een laag suiker in een bord en rol daarin de citroenschillen 
• Haal de gekonfijte citroenschillen uit de suiker en bewaar tot gebruik. 

(gebruik de rest van de citroenen voor het sap van de citroencrème. 
Mangopuree 
• Meng de helft van mangopuree met de suiker en verwarm tot kookpunt 
• Voeg de agar toe en met staafmixer goed mengen (moet koken om te 

binden met agar) 
• Voeg de rest van de mango puree toe en roer heel goed door met 

staafmixer 
• Stort de puree in metalen bak van 2 cm hoog en laat opstijven in de koeling 
• Steek 54 rondjes uit van ongeveer 3 cm diameter. 
Koekjes 72 stuks 
• Roer het eiwit met de poedersuiker tot een glad beslag 
• Roer de gezeefde bloem erdoor en daarna de gesmolten boter. 
• Laat dit beslag zo lang mogelijk rusten. 
• Met een lepel dunne rondjes van diameter 5 cm uitsmeren op een stuk 

bakpapier 
• Afbakken in oven van 170°C totdat koekjes goudbruin zijn 
• Leg een koekje op een plaatje en spuit er een klein mopje citroen crème op. 
• Leg daarop een rondje mango en daarop weer een koekje 
• Druk lichtjes aan zodat de crème zich uitspreidt tot dezelfde diameter als de 

mango 
• Herhaal dit twee keer; crème, mango, koekje en licht aandrukken. 
• Indien er nog crème over is, op de bovenkant van het koekje een mopje 

crème spuiten 
Citroenmousse 
• Week de gelatine in koud water 
• Wijn, citroensap en suiker aan de kook brengen en daarin de uitgeknepen 

gelatine oplossen. 
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• Laat afkoelen tot de vloeistof “hangend” is 
• Klop de eierdooiers au bain-marie stevig (binden) en daarna koud kloppen 
• Roer de citroenbrandenwijn er door en daarna het “hangende” wijnmengsel 
• Klop het eiwit met de 50 g suiker stijf 
• Klop de slagroom met de andere 50 g suiker stijf 
• Spatel voorzichtig de room door de wijn met citroenbrandenwijn 
• Spatel daarna voorzichtig de eiwit door de mousse 
• Verdeel de mousse in glaasjes en zet koud 
PRESENTATIE 
• Serveer het koekje op een klein recht bordje. 
• Garneer met wat citroen confit. 
• Zet het glaasje met mousse er naast en garneer met citroen cress 
 
 
Citroen dessert - koekje met citroen crème 
 
 


