
 
 
 
 

 
 
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. 

 
 
Beste gast van Culinair Centrum, 
 
Leuk dat je aanwezig was bij een kookworkshop in Culinair 
Centrum. Wij hopen dat je veel geleerd hebt en genoten!  
 
Hierbij ontvang je de recepten om ze thuis nog eens te maken.  
 
Regelmatig organiseren wij nieuwe kookworkshops met 
uiteenlopende thema’s. Kijk eens op onze website voor het actuele 
aanbod van onze open workshops.  
 
Uiteraard ben je ook welkom om met een groep vanaf 8 personen 
op iedere dag van de week een kookworkshop naar eigen wens te 
volgen.  
 
Heb je geen zin om zelf te koken? Onze koks koken ook graag voor 
je. Je kunt bij ons terecht voor een feestje met een borrelgarnituur 
of buffet. Ook de catering op jullie eigen locatie regelen wij graag. 
Uiteraard altijd met dagverse producten en alles ambachtelijk 
bereid. 
 
Graag tot een volgende keer in Culinair Centrum te Aarle-Rixtel. 
 
Met culinaire groet, 
 
Dorothé Saasen 
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Tartaar-hapje 
 
 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
300  gram  Biefstuk (gehakte) 
  15  stuks Zilveruitjes (uit glas) 
    2  stuks Augurken (zoetzure) 
    1  stuks Sjalotje 
    2  stuks Eierdooiers 
         Tomatenketchup 
         Peper - zout 
         Olie - azijn 
         Worchestershire saus 
         Ronde toastjes 
         Kappertjes 
 
 
Bereiding: 
 
• Maak tartaar aan met peper, zout en eierdooiers. 
• Hak de augurkjes en zilveruitjes uiterst fijn en meng deze onder de 

tartaarmassa. 
• Breng op smaak met enkele druppels olie, azijn, tomatenketchup en 

Worcestershire saus. 
• Meng massa goed door elkaar en bestrijk hiermee de toastjes. 
• Garneer af met een uiterst fijngehakt sjalotje en enkele kappertjes. 
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Tartaartje van Schotse zalm op bordje  
met kruidensausje 

 
Ingrediënten: (10 personen) 
 
Zalmtartaar: 
100 gr verse zalm 
100 gr gerookte zalm 
1 st kleine sjalot 
50 gr crème Fraîche 
Druppels tabasco/peper en zout/citroensap 
Dressing: 
1 eetlepel crème fraiche 
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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Franse salade met geitenkaas en walnoten 
Ingrediënten: (10 personen) 

Gemengde sla 
2 teentjes knoflook 
3 el witte-wijnazijn 
10 el walnotenolie of olijfolie 
mespunt dijonmosterd 
honing naar smaak 
150 gram walnoten 
2 bietjes voorgekookt 
2 plakjes zongedroogde tomaatjes 
1 sinaasappel 
enkele takjes tijm 
Geitenkaasjes 
Garnituur (croutons) 
1 sneetje wit brood 
2 teentjes knoflook 
1 dl zonnebloemolie 

Bereiding: 

• Verwarm de grill voor op de hoogste stand. 
Dressing: 

• Snipper de knoflook heel fijn  
• Doe de azijn, olie, knoflook en mosterd in een bekken en klop tot een 

dressing. Voeg zout en versgemalen peper naar smaak toe.  
Croutons: 

• Plet de knoflook en laat circa een ½ uur trekken in de olie. 
• Snijd de sneetjes brood in brunoise van 5 mm en bak krokant in de 

knoflookolie. 
Ingrediënten: 

• Rooster de walnoten heel even en hak in grove stukken. 
• Snijd de rode bieten in kleine blokjes. 
• Snijd de zongedroogde tomaatjes in kleine stukjes. 
• Schil de sinaasappel met een mes (VRAAG AAN DE KOK) 
• Ontvlies de partjes sinaasappel 
• Was de sla en slinger droog met een slacentrifuge. 
• Snijd plakjes van de geitenkaasjes en leg ze op een balkplaat.  
• Bestrooi met tijmblaadjes en besprenkel met honing.  
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• Grill de geitenkaasjes enkele seconden tot ze iets smelten en verkleuren. 
Serveren:  

• De sla verdelen over de borden en de dressing erop scheppen. 
• De walnoten, bietjes, sinaasappelpartjes, de tomaatjes op het bord 

verdelen en op elk bord een plakje geitenkaas leggen. Strooi wat 
croutons erbij. 
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Hertenbiefstukjes met rodewijnsaus 
 
 
Ingrediënten: (voor 10 pers.): 
 
10 hertenmedaillon of aan het stuk 
110 g  boter 
150 ml rode wijn 
100 g sjalotten 
750 ml. stevige bruine wildbouillon 
 
Bereiding: 
 
• Fruit de sjalotten aan in wat boter, voeg de rode wijn toe. Laat dit tot 1/3 

inkoken. 
• Voeg dan de wildbouillon toe en laat nog wat verder inkoken. Eventueel de 

saus licht binden met iets bruine roux. 
• Daarna de saus zeven en afsmaken. 
• De hertenbiefstuk kruiden met peper. 
• Boter heet laten worden en de hertenbief rondom bruin braden.  
• Gaar laten worden in de oven met de kernthermometer tot een 

kerntemperatuur van 56°C. Daarna zouten. 
• Boter afblussen met een scheutje wijn, in laten koken en bij de saus zeven. 
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Mousseline van knolselderij 
 
 
Ingrediënten: (10 personen) 
 
600 gram knolselderij, schoongemaakt gewicht 
250 gram aardappels, geschild 
8 eetlepels  Crème fraîche 
2 eetlepels boter 
Peper - zout 
 
 
Bereiding: 

• Snijd de aardappels en knolselderij in blokjes. 
• Kook ze de aardappels in een ruime hoeveelheid water met wat zout. 
• Kook de knolselderij apart gaar in ruim water. 
• Zodra de aardappels en de knolselderij gaar zijn, afgieten en uit laten 

lekken. 
• Cutter het mengsel tot een fijne puree. 
• Voeg de crème fraîche toe. 
• Op smaak brengen met peper en zout. 
• Vlak voor het serveren opwarmen onder voortdurend roeren. 
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Chocolademousse 
 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
1 dl room 
225 g couverture puur 
1 dl eigeel 
60 g suiker 
4 dl room 
2 blaadjes gelatine 
 
 
Bereiding: 

• Week de gelatine in koud water 
• Klop de 4 dl room tot yoghurtdikte. 
• Maak 1 dl room warm en voeg de gelatine en couverture eraan toe 
• Klop het eigeel met de suiker wit en roer door de couvertureroom en 

spatel de geklopte room erdoor 
• Stort in een schaal en laat opstijven in de koeling 
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Kletskoppen 
 
 
Ingrediënten: (30 stuks) 
 
120 gr fijne suiker 
30 gr gemalen amandelen 
30 gr perencoulis of jus d’orange 
30 gr gesmolten roomboter 
30 gr bloem 
 
 
Bereiding: 

• Verwarm de oven voor op 180 ° C.  
• Meng de fijne suiker, gemalen amandelen, jus d’orange, gesmolten 

roomboter en bloem. 
• Laat dit mengsel 30 minuten in de koelkast rusten. 
• Maak bolletjes van het beslag ter grootte van een knikker en leg op een 

met boter ingevette bakplaat (of bakmatje) op ruime afstand van elkaar. 
• Bak de kletskoppen in 10-12 minuten in een oven op 180 ° C. 
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Sinaasappelparfait 
 

Ingrediënten: (18 kleine ringen of 12 grote ringen)  

 

250 ml slagroom 

2 eieren 

5  eidooiers 

125 gr suiker 

1 dl. sinaasappellikeur 

 

 

Bereiding: 

• Klop de slagroom lobbig en zet deze koud tot gebruik.  

• Doe de eieren, de eidooiers met de suiker in een pan. 

• Klop au-bain marie op tot 75°C. 

• Als de massa is gebonden, snel koud en taai kloppen tot een luchtige 

substantie  

• Spatel de slagroom erdoor en vervolgens de sinaasappellikeur. 

• Doe in de vormpjes en zet tenminste 12 uur in de diepvries of in een 

snelvriezer. 
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Geflambeerde kersen 
 

Ingrediënten: (10 personen) 

500 gram ontpitte kersen uit pot of blik 
1 kaneelstokje 
1 eetlepel maïzena 
50 ml rode wijn 
1 eetlepel boter 
4 eetlepels suiker 
sap van ½ citroen 
50 ml kirsch 
 
 
Bereiding: 

• Doe de kersen met het sap in een steelpan en leg het kaneelstokje erbij.  
• Breng de kersen langzaam aan de kook en laat tien minuten zachtjes 

trekken.  
• Verwijder het kaneelstokje.  
• Stort de kersen op een zeef of vergiet en vang het sap op.  
• Breng dat weer aan de kook.  
• Maak de maïzena aan met de wijn en bind hiermee het vocht.  
• Zet een brandend rechaud op tafel.  
• Smelt de boter in de flambeerpan en strooi de suiker erin.  
• Laat deze, al roerende, karamelliseren.  
• Giet het citroensap erbij.  
• Verwarm de kersen in de flambeerpan en giet langzaam het gebonden 

sap erbij. Laat alles door en door heet worden. 
Flamberen 
• Verwarm de kirsch voor en steek deze aan.  
• Giet de brandende kirsch over de hete kersen.  
• Schep de kersen op de bord. 

 


