
	
	
	
	

	
	
Kent	u	iemand	die	ook	op	zoek	is	naar	een	leuk	bedrijfsuitje,	geef	mij	dan	naam	en	telefoonnummer.	Bij	een	boeking	van	de	groep	ontvangt	u	
dan	een	gratis	kookworkshop	voor	een	persoon.	

 
 

Amuse 
Tartaartje van Schotse zalm op bordje  

met kruidensausje 
 

	

Voorgerecht 
Pasta met pittige tomatensaus 

	

Hoofdgerecht 
Kipfilet met kerriesaus 
Stampotje van andijvie 

 

Dessert 

Mangoparfait 
Frambozencoulis 
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Tartaartje van Schotse zalm op bordje  
met kruidensausje 

 
Ingrediënten: (8 personen) 
 
Zalmtartaar: 
75 gr verse zalm 
75 gr gerookte zalm 
1 st kleine sjalot 
40 gr crème Fraîche 
Druppels tabasco/peper en zout/citroensap 
Dressing: 
1 eetlepel mayonaise 
scheutje witte wijn 
enkele takjes bieslook  
zout en peper  
Garnituur:   
Klein beetje frisee sla 
Cherry tomaatjes 
Kaviaar 
 
Bereiding: 
• Hak met een mes de Schotse zalm (vers en gerookte), tot een fijne 

‘tartaar’. 
• Snipper het sjalotje en doe deze met de crème fraîche erbij. 
• Breng nu het geheel op smaak met peper, zout en een beetje citroensap en 

enkele druppels tabasco. Dit alles naar smaak toevoegen. 
• Snipper de bieslook fijn. 
• Voeg de ingrediënten voor de dressing bij elkaar en breng op smaak met 

zout en peper. 
• Doe een beetje sla op een bordje en schep daarop de tartaar in een rondje 

en druk aan. 
• Garneer de hapjes met een stukje tomaat en een klein beetje kaviaar. 
• Schep een klein beetje dressing ernaast. 
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Pasta met pittige tomatensaus 

Ingrediënten (8 personen) 

• 200 g verse pasta of pasta uit een pak 
• 2 courgettes 
• 3 teentjes knoflook 
• 2 eetlepels olijfolie 
• 1 blik gepelde tomaten 
• 50 g zwarte olijven zonder pit 
• 1 of 2 gedroogde pepertjes 
• 2 eetlepels kappertjes 
• 6 ansjovisfilets (uit blik) 
• 8 eetlepels parmezaanse kaas 
• gehakte verse peterselie 

Bereiding: 

• Kook de past volgens aanwijzingen op verpakking beetgaar.  
• Maak de courgette schoon, halveer ze in de lengte en snijd ze in plakjes. 
• Pel en snipper de knoflook.  
• Verhit de olie in een braadpan en fruit de knoflook op laag vuur.  
• Voeg de ansjovis toe en even later het blik gepelde tomaten, olijven, 

pepertjes en kappertjes en breng de saus aan de kook.  
• Voeg de courgette toe en laat de saus nog ca. 10 minuten pruttelen. 
• Garneer met kaas en verse peterselie. 
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Kipfilet met kerriesaus 
 
Ingrediënten (10 personen) 
 
10 luxe kipfilets 
 
40 gram boter 
1 teentje knoflook 
1 sjalot 
2 eetlepels kerriepoeder 
40 gram bloem 
1 ltr gevogelte bouillon 
flinke scheut kookroom 
peper en zout 
 
 
Bereiding: 
• Filets kort aanbakken en uit de pan nemen. 
• Vlees in de oven van 80°C zetten en verder garen met tot kerntemperatuur 

75°C. 
• Snipper de sjalot en de knoflook en fruit tot glazig. 
• Roer de kerriepoeder erdoor en laat even meebakken. Let op dat het niet 

aanbrand!  
• De bloem toevoegen en laten garen. 
• De bouillon langzaam in gedeelten toevoegen en blijven roeren tot een 

mooie saus ontstaat. 
• Zeef de saus en voeg daarna room toe. 
• Breng op smaak met zout en peper 
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Stampotje van andijvie 
 

Ingrediënten: (18 personen) 

 

1,5 Kg aardappels 

100 ml melk 

100 gram koude boter in blokjes 

750 gram andijvie 

500 gram spekjes in kleine stukjes 

 

 

Bereiding: 

 

• Schil de aardappels, snijd ze in even grote stukken en kook ze met een 

beetje zout in ruim water. 

• Snijd de andijvie fijn 

• Bak de spekjes knapperig  

• Giet de aardappels af en maak ze fijn met een pureeknijper 

• Verwarm de melk en roer die door de puree met een garde. 

• Roer de boter door de puree. 

• Meng de rauwe andijvie en de spekjes door de warme puree en laat ze 

nog even garen. 

• Breng op smaak met zout en peper. 
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Mangoparfait  
 
 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
250 ml. ongezoete slagroom 
3 mango’s 
2 st eieren                                                 
5 st eierdooiers    
125 gr suiker 
1 dl grand marnier                                           
 
Bereiding: 
 
• Klop de zeer koude slagroom stijf en zet deze koud tot gebruik. 
• Meng de eieren, dooiers en de suiker en klop die massa au-bain-marie op 

tot 75°C. 
• Als de massa is gebonden, snel koud en taai kloppen met een spatel tot een 

luchtige substantie. Eventueel in een bak met ijswater zetten. 
• Schil de mango. Snijd in stukken en mix in de blender tot een puree. 
• Spatel (niet roeren) nu de room en de mangocoulis door de eiermassa. 
• Voeg de grand marnier toe. 
• Stort in een schaal of in kleine vormpjes en zet ongeveer 3 uur in de 

diepvries. 
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Frambozencoulis  
 

Ingrediënten: (8 personen) 
 
150 g frambozen 
2 el monin framboise (siroop) 
100 g suiker 
50 ml witte wijn 
aardappelzetmeel 
 
 
Bereiding: 

• Pureer de frambozen met een staafmixer. Voeg de siroop, suiker 50 ml 
water en de witte wijn toe en breng aan de kook. Haal van het vuur en 
passeer door een zeef.  

• Doe de saus terug in de pan en bind met aardappelzetmeel tot de 
gewenste dikte. Roer daarvoor, afhankelijk van de hoeveelheid vocht, 
1 of meer theelepels aardappelzetmeel door een beetje koud water, 
schenk dit mengel bij de frambozensaus en breng aan de kook. Bij 
verhitting bindt het zetmeel het vocht.    

 
	

 

 

  
 
 
 

	
 

 

	


