
 
 
 
 

 
 
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	
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Kerst workshop 27-11-2017 
 

Amuse 
Rillette van forel - compote van rode ui 

 
Voorgerecht 

Kabeljauwfilet -beurre blanc saus 
courgette-paprika-tomaatjes 

 
Soep 

Fluweelzachte komkommersoep 
 
 

Hoofdgerecht 
Hertenbiefstuk met portsaus  

&  
Mousseline van zoete aardappel 

& 
Kerstspruitjes – gekarameliseerde worteltjes 

& 
Stoofpeertjes 

& 
wildpeper 

 
 

Dessert 
Hazelnootparfait 

& 
Chocolademousse met gember 

& 
appel-maanzaadtaartje 

&  
crumble van hazelnoot 

 
 
 
 
  



 
 
 
 

 
 
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.	

Rillette van forel - compote van rode ui 
Ingrediënten: (10 personen) 
Rillette 
250 g gerookte forel 
75 g ganzenvet 
2 el crème fraîche 
¼  bosje bieslook 
citroensap 
peper / zout 
Rode uiencompote 
2 st rode uien 
25 g boter 
25 g rietsuiker 
½ dl Balsamico azijn 
2 blaadjes laurier 
Krokantje 
2 sneetjes brood 
1 st ei 
Maldonzout 
 
Bereiding: 
Rillette 
• Pluk de forel. 
• Laat ganzenvet smelten en weer afkoelen (moet vloeibaar blijven). 
• Snijd de bieslook zeer fijn. 
• Snij de forel fijn en losjes voeg langzaam het ganzenvet toe. 
• Breng op smaak met bieslook, crème fraîche, citroensap en zout en peper. 
• Roer tot een mooie rillette. 
Rode uiencompote 
• Snipper de uien. 
• Laat de suiker licht karamelliseren en voeg de boter toe. 
• Voeg de uien en laurier toe en laat aanfruiten. 
• Voeg de Balsamicoazijn toe en laat langzaam garen. 
• Als de uien droog koken een scheutje port toevoegen 
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Krokantje 
• Snijd het brood in vierkantjes van 3x3 cm (3 st pp). 
• Klop het ei los en bestrijk het brood hiermee. 
• Bak goudgeel af in de oven en bestrooi met een beetje grof zeezout. 
PRESENTATIE 
• Verdeel de rillette in een groot glas (whiskyglas) en steek de 

broodkrokantjes in het glas 
• Plaats een quenelle uien compote erop. 
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Kabeljauwfilet* -beurre blanc vissaus- courgette-
paprika-tomaatjes 
 
Ingrediënten: (12 personen) 
Kabeljauw 
1 kg kabeljauw rugfilet (dik stuk) 
zout/peper 
Saus 
1 st sjalotten 
100 ml witte wijn 
100 ml witte wijnazijn 
1 theelepel peperkorrels 
50 ml kookroom 
50 gram koude boter 
peper 
Garnituur 
1 st groene courgette 
2 st rode paprika 
olie 
zout/peper 
Tomaatjes 
12 st cherrytomaatjes 
2 teentjes knoflook 
1 takje rozemarijn 
3 takje tijm 
peper/zout 
olijfolie 
 
Bereiding: 
Kabeljauw 

• Kabeljauw bestrooien met zout/peper en op de huid aanbakken op de 
bakplaat met wat olie. Slechts heel kort op de andere zijde bakken 

• Verwarm de oven voor tot 70 graden. 
• Laat de vis verder garen in de oven op een kerntemperatuur van 60°C 
• Dit duurt ongeveer 20 minuten. 

Saus 
• Sjalotten schoonmaken en snipperen  
• Breng de wijn met de sjalot, azijn en peperkorrels aan de kook, kook tot 

de helft in en schenk door een zeef.  
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• Breng het gezeefde vocht met de room aan de kook. 
• Voeg beetje bij beetje al roerend de boter toe en roer goed door.  
• Laat de saus niet meer koken.  
• Breng de saus op smaak met een beetje zout. 

Garnituur 
• Snijd de courgette in brunoise (3 mm)  
• Paprika met dunschiller eerst schillen.  
• Geschilde paprika in fijne brunoise (3 mm) snijden 
• Courgette- en paprikabrunoise kort aanfruiten en op smaak brengen met 

zout en peper 
Tomaatjes 

• Snijd de tomaatjes doormidden en verdeel in een schaal 
• Knoflook fijnwrijven - samenvoegen met fijngesneden rozemarijn/tijm 
• Verdeel mengsel over de tomaatjes en besprenkel met olijfolie 
• Pof de tomaatjes in de oven van 160 graden ongeveer 15 minuten. 

Presentatie: 
• Verdeel de courgette/paprikabrunoise midden op het bord en serveer de 

tomaatjes rond het garnituur 
• Leg de kabeljauw op de courgette/paprikabrunoise 
• Nappeer de saus rondom de kabeljauw 

 
*De Kabeljauw is ook te vervangen door een andere stevige witvis 
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Fluweelzachte komkommersoep  
 
Ingrediënten: (10 personen ) 
 
2 komkommers 
1 sjalot 
50 gr boter 
1 theelepels kerrie 
60 gram bloem 
1 ltr. bouillon (groenten, rund of gevogelte) 
50 ml. slagroom 
1 eierdooier 
garnering 
dragon 
 
Bereiding: 

• Was de komkommer. Snijd in de lengte doormidden en verwijder de 
zaadlijsten. 

• Snijd de komkommer in kleine blokjes  
• Snipper de ui fijn 
• Verwarm de boter in een pan op matig vuur. Voeg de ui en de kerrie toe 

en meng. Laat 1 minuut smoren en voeg vervolgens de bloem toe. Laat 
nog ongeveer 1 minuut koken en voeg vervolgens onder stevig kloppen 
met een garde de hete bouillon toe. 

• Laat 10 minuten zachtjes koken. 
• Haal de pan van het vuur, pureer het mengsel fijn met een staafmixer en 

voeg vervolgens driekwart van de room toe.  
• Kruiden met peper en zout.  
• Klop de eidooier samen met de overgebleven room los en voeg dit op het 

laatst bij de soep die mag niet meer koken. 
• Schep in glaasjes 
• Garneer met de grof gesneden dragon 
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De Roux als basis  
Hoe maak je en hoe gebruik je een roux. 
 
Het maken van een roux is een eenvoudig kunstje wat eigenlijk niet kan 
mislukken! Tenminste als je onthoudt dat het gewicht aan bloem en boter 
ongeveer gelijk moet zijn. ( bijv. 4 delen boter en 5 delen bloem) 
 
Hoeveel vloeistof je erbij doet hangt af van het beoogde eindresultaat. 
Voor een gebonden soep gebruik je 30 tot 50 gram boter en bloem per liter 
bouillon. Voor een halve liter saus 40—50 gram boter en bloem. Wil je een 
dikkere saus dan gebruik je 60 gram boter en bloem. De vloeistof die je 
toevoegt kan melk zijn, bouillon, water enz. 
 
Er zijn verschillende soorten roux afhankelijk van hoe heet je de boter laat 
worden en hoe bruin je de bloem laat branden.  
Voor de meeste gebonden soepen, sauzen en kroketten is een blanke roux het 
beste. Je smelt de boter en voordat deze verkleurt voeg je de bloem er in een 
keer bij. Roer met een houten spatel tot de roux los komt van de pan op een 
laag vuur. Blijf roeren en laat de roux enkele minuten garen. Dit voorkomt een 
meelsmaak aan je saus of soep. 
Begin daarna met het toevoegen van de vloeistof die je van te voren hebt 
afgemeten in een maatbeker. Gebruik vanaf nu een garde. 
De vloeistof kan koud of warm zijn. Het beste is het om een koude vloeistof te 
gebruiken als de roux warm is en andersom. In het begin schenk je steeds een 
klein beetje vloeistof erbij. Zodra de eerste vloeistof in de pan valt verandert 
de roux in een papje. Blijven roeren nu anders komen er klontjes! 
Als de vloeistof helemaal is opgenomen, giet je er weer een kleine hoeveelheid 
vloeistof bij en blijf je roeren tot een glad papje. Naarmate er meer vloeistof is 
toegevoegd kan er ook meer vloeistof tegelijk toegevoegd worden. Wacht 
echter wel iedere keer tot de vloeistof helemaal is opgenomen en heeft 
geprutteld. Wat als het gekookt heeft kun je pas zien hoe dik de saus of soep 
is geworden. 
 
Naarmate de hoeveelheid vloeistof heb je een: 

• salpicon (voor kroketten) 
• ragout 
• gebonden saus 
• velouté of gebonden soep 
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Wildbouillon 
 
Ingrediënten: 
 
1 kg wildresten 
2 uien 
1 winterwortel 
2 kleine preien 
100 gram geklaarde boter 
4 liter koud water 
6 takjes selderij 
6 takjes peterselie 
2 teentjes knoflook 
2 takjes tijm 
2 laurierblaadjes 
2 kruidnagels 
20 peperkorrels 
16 jeneverbessen 
zout 
 
 
Bereiding: 

• Neem ca. 1 kg. wildresten, dit zijn minder mooie stukken klein wild en 
karkassen van wild en gevogelte. 

• Snijd uien in ringen, winterwortel in schijven en preien in stukken. 
• Bak in een braadpan op een hoog vuur in 100 gram geklaard boter de 

wildresten samen met de gesneden groenten, onder voortdurend 
omscheppen, in 3 minuten snel rondom bruin. 

• Giet er 4 liter koud water bij en voeg er selderij, peterselie, knoflook, 
tijm, laurierblaadje, kruidnagel, peperkorrels, jeneverbessen en zout aan 
toe. 

• Breng dit langzaam aan de kook. 
• Schep het schuim er zo nu en dan af. 
• Laat de bouillon, op een laag vuur ca. 4 uur trekken. 
• Giet de bouillon eerst door een zeef en vervolgens door een vochtige 

doek.  
 
Het clarifieeren van bouillon: 

• De koude bouillon moet helder gemaakt worden (geclarifieerd). 
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• Mirepoix heel fijn snijden, eiwitten losslaan en dit samen met gehakt 
vermengen.  

• Eventueel tomatenpuree toevoegen en afsmaken. 
 
Risicofactor: 

• Indien bouillon kookt, slaat deze blind 
• nooit een deksel op een bouillon (marmite) 
• nooit veel roeren in de bouillon 
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Wildfond 
 
Ingrediënten: voor 1,5 ltr. 
 
2 kg. wildbotten 
500 gram ui 
200 gram wortelen 
100 gram knolselderij 
1 eetlepel tomatenpuree 
op smaak brengen: 
8 tot 10 witte peperkorrels 
3 pimentbolletjes 
2 kruidnagels 
1 laurierblad 
6 tot 8 jeneverbessen 
1 takje tijm 
 
 
 
Bereiding: 
 
• Verwarm de oven voor op 200°C 
• Leg de botten in een braadslede en laat de botten er in staan tot ze 

donkerbruin verkleurd zijn. 
• Voeg het tomatenpuree toe als de botten mooi donker zijn. 
• Maak de groenten schoon.  
• Snijd de uien doormidden en gril tot ze bruin zijn in een koekepan 
• Doe de botten in een grote pan, voeg de groenten toen en voeg zoveel 

water toe zodat alles onderstaat. 
• Breng de fond aan de kook en schuim af. 
• Voeg de kruiden toe en laat zachtjes koken. (schuim regelmatig af) 
• Bekleed een puntzeef met een passeerdoek en giet de fond door de zeef in 

een andere pan. Laat de fond langzaam doorlopen zonder aan de doek te 
trekken. 

• Laat de fond inkoken tot de gewenste dikte. 
• Ontvet opnieuw en laat afkoelen. 
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Wildpeper 

Ingrediënten: (10 personen) 
 
Marinade 
3 dl rode wijn 
150 gram wortel brunoise 
150 gram knolselderij brunoise 
150 gram uien brunoise 
3 takjes tijm 
4 kruidnagels 
1 eetlepel witte peperkorrels 
20 jeneverbessen 
3 steranijs 
1 kg. Wildpoulet 
zout en peper 
roomboter 
1 ltr. Kalfsfond/ wildfond 
150 gram gerookt spek 
250 gram champignons 
150 gram zilveruitjes zoetzuur 
100 gram peperkoek 
 
Bereiding: 

• Maak een marinade van de rode wijn, de groenten, kruiden en specerijen 
en laat de wildpoulet hier 24 uur in de koelkast marineren. 

• Haal het poulet uit de marinade en dep het goed droog met 
keukenpapier. (bewaar de groenten: Laat uitlekken) 

• Kruid het vlees met peper en zout  
• Bak het vlees rondom mooi bruin in roomboter. Haal het vlees uit de 

pan. 
• Fruit de uitgelekte groenten uit de marinade in het braadvocht. 
• Voeg de marinade toe en laat het poulet hierin een uur rustig sudderen. 

Voeg de kalfsfond/wildfond toe en laat het vlees verder garen tot het uit 
elkaar valt. Dit duurt ongeveer 2 uur. 

• Kook de saus in tot de gewenste smaak en dikte en bind verder af met in 
blokjes gesneden peperkoek. 

• Bak de spek licht uit in een koekenpan, voeg de uitjes en champignons 
toe en bak goudbruin voeg alles bij de wildpeper. 
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Stoofperen 
 
 
Ingrediënten: (10 personen) 
 
10 stoofperen (gieser wildeman) 
50 gram suiker 
½ liter rode wijn 
½ liter water 
stukje pijpkaneel 
2  kruidnageltjes 
stukje citroenschil 
1 dl azijn 
10 gram aardappelzetmeel 
 
 
Bereiding: 
 
• De peren schillen, steeltje eraan laten. Een klein stukje van de onderkant 

afsnijden zodat ze mooi kunnen blijven staan op het bord. 
• De peren met de steeltjes naar boven op de bodem van de pan zetten, net 

onder water, en met de rest van de ingrediënten opzetten. 
• Ongeveer 2 uur tegen het kookpunt aan laten staan. 
• Binden met ± 10 gram aardappelzetmeel dat aangemaakt is met koud 

water. 
• In het kookvocht afkoelen. 
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Mousseline van zoete aardappel  
Ingrediënten: (10 personen) 

 
750 gr. zoete aardappels  
100 gr boter 
100 ml melk 
100 ml slagroom 
zout en peper 

 

Bereiding: 

• Schil de aardappels in gelijke grootte en kook ze gaar in zo weinig 
mogelijk water. 

• Kook de melk. 
• Pureer de aardappel met een pureeknijper. (gebruik geen staafmixer)  
• Roer vervolgens met een houten lepel de kokend hete melk en de 

slagroom erdoor. 
• Spatel nu de klontjes boter erdoorheen. 
• Breng de puree op smaak met een smaakje naar keuze. 
• Eventueel nootmuskaat en zout en peper toevoegen. 
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Kerstspruitjes 
 
Ingrediënten: (10 personen) 
 
1,5 kg. spruitjes 
250 gram vacuüm verpakte kastanjes 
100 gram boter 
nootmuskaat 
peper en zout 
 
 
Bereiding: 

• Maak de spruitjes schoon en zet bij grote spruitjes een kruis in de 
onderkant. 

• Hak de kastanjes grof. 
• Kook de spruitjes beetgaar in water met zout. 
• Vlak voor serveren de boter smelten en in de boter de kastanjes 

verwarmen. Voeg de spruitjes toe. 
• Breng op smaak met zout en peper en nootmuskaat.   
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Gekarameliseerde worteltjes 
 
Ingrediënten: (10 personen) 
 
1 bosje bospeen 
20 gram boter 
50 gram suiker 
½ flesje jus d’orange 
 
Bereiding: 
 

• 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. 
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Hertenbiefstukjes met een portsaus 
 
 
Ingrediënten: (10 personen): 
 
Hertenbief aan het stuk of medaillons 120 gram p.p  
100 gram boter 
400 gram kalfsfond     
350 cl rode port 
40 gram sjalotten 
 
 
Bereiding: 
• De sjalotten snipperen 
• Port toevoegen en in laten koken 
• De kalfsfond toevoegen. 
• Eventueel afbinden. 
• De hertenbiefstuk kruiden met peper en zout. 
• Boter heet laten worden en bakken als een biefstuk.  
• Leg ze op een plaat in een voor verwarmde oven van 80 graden steek er 

een kerntemperatuur meter in en stel deze in op 54 graden.Voordat deze 
temperatuur is bereikt duurt ongeveer 45 minuten. 

• Boter afblussen met een scheutje wijn, in laten koken en bij de saus zeven. 
• Op smaak brengen met een beetje zout en peper en een klein beetje 

stroop. 
• Presentatie: 
• Medaillons onder op het bord leggen, saus er tegenaan scheppen. 
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Hazelnootparfait  
 
 
Ingrediënten: (10 personen) 
 
250 ml. ongezoete slagroom 
2 st eieren                                                 
5 st eierdooiers    
125 gr suiker 
30 gram hazelnootpasta 
30 gram hazelnoten 
20 ml koffielikeur 
 
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. 
• Meng de hazelnootpasta door het eimengsel  
• Hak de hazelnoten grof 
• Spatel (niet roeren) nu de room en de gehakte hazelnoten door de 

eiermassa. 
• Voeg een scheutje koffielikeur toe. 
• Stort in een schaal of in ringen van 8 cm en zet ongeveer 3 uur in de 

diepvries. 
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Crumble van hazelnoot en amandel 
 
Ingrediënten: (10 personen) 
 
20 gram suiker 
20 gram amandelen om poeder te maken 
10 gram hazelnoten 
25 gram boter 
20 gram bloem 
 
Bereiding: 
 

• Verwarm de oven voor op 200°C 
• Maal de amandelen in een keukenmachine tot poeder. 
• Hak de hazelnoten grof 
• Meng alle ingrediënten in een kom 
• Stort daarna alles op een bakplaat met een ovenmatje of vetvrij papier 

en zet in de oven. 
• Bakken tot de crumble goudbruin is.  
• Om de 4 minuten de crumble door elkaar mengen om een egale kleuring 

te krijgen. 
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Chocolademousse met gember 
 
Ingrediënten: (10 personen) 
 
1 stukje gember (10 gram) 
1 dl room 
100 g couverture (chocolade) puur 
1 dl eigeel (fles koelkast of 3 eidooiers) 
30 g suiker 
2 dl room 
2 blaadjes gelatine 
 
 
Bereiding: 

• Schil de gember en rasp hem fijn. 
• Week de gelatine in koud water 
• Maak 1 dl room warm en voeg de gelatine en couverture en de gember 

eraan toe 
• Klop de 2 dl room tot yoghurtdikte. 
• Klop het eigeel met de suiker wit en roer door de couvertureroom en 

spatel de geklopte room erdoor 
• Stort in een glaasjes en laat opstijven in de koeling 

 
 

  



 
 
 
 

 
 
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.	

Appel-maanzaad-taartje 
 
Ingrediënten: (10 personen) 
 
100 gram brioche   
1 stuk Granny Smith  
25 gram maanzaad  
200 ml  slagroom  
3 stuk eieren 
45 gram fijne kristalsuiker 
Snufje kaneel  
20 ml. calvados (scheutje) 
Boter  
Poedersuiker  
 
Bereiding: 

• Verwarm de oven op 160° C. 
• Snijd de korstjes van het briochebrood en snijd in kleine blokjes. 
• Schil de appel, snijd de appel in vieren, verwijder het klokhuis. 
• Snijd de appel in kleine blokjes. 
• Meng appel, brioche en maanzaad. 
• Klop de slagroom met de eieren en de kristalsuiker in een kom. 
• Voeg de kaneel en calvados toe. 
• Meng er het briochemengsel goed door. 
• Vul kleine siliconen vormpjes voor de helft met de briochemassa.  
• Bak de taartjes in ongeveer 30 minuten in een oven van 160°C.  
• Haal de taartjes uit de vormpjes, stort ze en bestrooi ze met poedersuiker. 

 
 


