
 
 
 
 

 
 
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.	

 
Kookclub 5 april 2018 

 
 

amuse 
Lange vingers met tonijn espuma 

 
 
 

voorgerecht 
Eitje anders - appel – zalm- brioche brood 

 
 
 
 

hoofdgerecht 
Gebakken zeewolf met licht gerookt spek, wilde rijst, bimi, venkel 

en sabayon van citroenverbena. 
 
 
 
 

dessert 
Koffiemousse - kokos chocolade - kruidensiroop 

vanilleparfait - kroepoek 
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Lange vingers met tonijn espuma 
Ingrediënten: (18 personen) 
Tonijn espuma 
100 gr tonijn op water (blik) 
2 tomaten 
8 groene olijven 
2 sjalot (klein) 
1 dl ketchup 
50 cl sojasaus 
1 blaadje gelatine 
6 dl visbouillon 
1/3 bosje basilicum 
Lange vingers 
800 g koolvis 
4 eieren 
100 g polentameel 
peper / zout 
 
Bereiding: 
Tonijn espuma 

• Week de gelatine in koud water. 
• Snijd de tomaat en sjalot in stukken en aanfruiten in olie. 
• Voeg de rest van de ingrediënten eraan toe behalve de basilicum en kort 

verwarmen. 
• Op smaak brengen met druppels azijn. 
• Bouillon verwarmen ( niet koken) en uitgeknepen gelatine toevoegen en 

oplossen 
• Blender fijn met de basilicum en wrijf door een fijne zeef. 
• Vul een kiddespuit met de espuma en draai er twee patronen in. 
• Laat rusten in de koeling tot serveren. 

Lange vingers 
• Snijd de vis in 18 gelijke reepjes en bestrooi met peper en zout. 
• Klop de eieren met wat zout en peper plus twee eetlepels water los. 
• Haal de visreepjes door dit eimengsel en vervolgens paneren in 

polentameel. 
• Frituur de vis op 180° C goudbruin en krokant. 

Presentatie 
• Spuit de dipsaus in 18 ondiepe glaasjes  
• Leg een lange vinger langs het glaasje. 
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Eitje anders - appel - brioche brood - zalm 
Ingrediënten: (18 personen) 
Eieren 
18 st eieren 
1 bakje cress 
Koffieboter 
175 g koffiebonen 
200 g geklaarde roomboter 
Eiwit 
7 st eiwit (zie eieren) 
½ dl druivenpitolie 
½ ltr room 
2 blaadjes gelatine 
Zout en peper 
Appel 
2 st granny smith appels 
5 el Sushi azijn 
Specerijen 
1 steranijs 
2 kruidnagel 
½ vanillestokje 
1 Kaneelstokje 3 cm 
½ nootmuskaat bol (klein) 
Brioche brood 
1 brioche brood 
Maldon zout 
Gezeefde koffieboter 
Zalm 
800 g zalm uit middenstuk 
100 ml zonnebloemolie 
 
Bereiding: 
# Begin met roken van de olie voor de zalm 
Eieren (werk per ei) 

• Met een mesje de koppen van het ei halen en voorzichtig het eiwit en 
eidooier scheiden. 

• Bewaar 7 eiwitten voor eiwitschuim. 
• Eierschalen uit spoelen en eierdooier voorzichtig heel terugplaatsen. 
• Eischalen afdekken met plastic folie en in de koeling plaatsen 

Koffieboter (te gebruiken bij brioche brood) 
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• Crush de bonen (niet malen!) in de vijzel. 
• Vacumeer de ingrediënten en bereid in de oven 90° stoom +- 40 min. 
• Zeef de bonen uit de boter met een fijne zeef. 

Eiwitschuim 
• Week de gelatine in koud water 
• Mix de eiwitten tot een stevig schuim. 
• Maak quenelles en bak de eiwitten goudbruin in de frituurolie en daarna 

uit laten lekken op een doek en af laten koelen. 
• Draai de eiwitten fijn in de keukenmachine 
• Verwarm een klein beetje van de room en gelatine erin oplossen. 
• Voeg de room (alles) en de druivenpit olie bij de eiwitten in de 

keukenmachine, even mixen en op smaak brengen. 
• Passeer de saus door een fijne zeef. 
• Vul een sifon en draai er twee patronen op en bewaar in de koeling 

Appel 
• Schil de appels en snijd in plakjes van 3 mm en daarna in brunoise van  

3 mm 
• Meng met een beetje sushiazijn en vacuüm trekken 

Specerijen 
• Nootmuskaat raspen 
• Merg uit vanillestokje schrapen 
• Met de rest van de specerijen in de kleine keukenmachine tot poeder 

draaien 
Brioche brood 

• Snijd 36 staafjes van 2 x 2 x 7 cm 
• Bak in de koffieboter en bestrooi licht met maldon zout 

Zalm 
• Doe wat houtmot in de rookoven, zet een schaaltje met olie in de 

rookoven en laat drie minuten roken op het vuur. 
• Draai het vuur uit en houd de rookoven gesloten tot gebruik van de olie. 
• Ontvel de zalm en trancheer de zalm in plakken van een halve 

centimeter. (zo dun als mogelijk!) 
• Wrijf de zalm licht in met de gerookte olie en trek vacuüm 

Presentatie: 
• De dooiers in de eischalen garen in de oven op combi 90° C 5 min. 
• Plaats daarna de schaal in ei-dop of onderkant ei voorzichtig plat pletten 

en rechtop op schoteltje plaatsen. 
• Strooi een beetje specerijen op de dooier en verdeel appeltjes erop (niet 

te veel) en vul op met eiwitschuim. 
• Garneer het bord aan de rand met de zalmplakjes. Garneer met cress 
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Gebakken zeewolf met licht gerookt spek, wilde rijst, 
bimi en venkel en sabayon van citroenverbena.  
 
Ingrediënten: ( 18 personen) 
Rijst:  
4 stuks sjalotjes  
400 gram wilde rijst en witte rijst  
2 stuks kaneelstokje  
7,5 dl kippenbouillon  
7,5 dl water  
Gekonfijte citroen:  
4 stuks citroen  
7,5 dl witte wijn  
100 gram suiker  
Groenten 
4 venkelknollen  
32 st bimi   
boter 
Zout / peper 
Sabayon:  
2 bosjes citroenverbena of citroen melisse  
2 sjalotje  
80  gram eidooier  
8 dl witte wijn  
Vis:  
2 kg. zeewolf, schoon  
38 plakjes dunne gerookt spek  
 
Bereiding:  
Rijst:  

• Fruit een fijngesnipperd sjalotje aan samen met de wilde rijst, witte rijst 
en het kaneelstokje. 

• Giet er half water, half kippenbouillon bij en gaar op klein vuur.  
• De rijst moet onder het vocht staan.  
• Voeg de rest van de kippenbouillon toe.  
• Als de rijst gaar is voor serveren: meng de gekonfijte citroenschil door 

de rijst.  
Gekonfijte citroen: 

• Schil de citroen zonder het wit.  
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• Snijd de schil in kleine blokjes, blancheer die drie keer in water (dat 
betekent telkens water afgieten en vers water aan de kook brengen). 

• Laat de citroenschilletjes uitlekken.  
• Konfijt ze dan langzaam in witte wijn met een beetje suiker.  

Groenten 
• Kook de venkel beetgaar in licht gezouten water en in lengte doormidden 

snijden. 
• Vlak voor uitserveren op platte kant in wat boter mooi roosteren. (lichte 

karamel smaak) 
• Blancheer de bimi kort en koud spoelen. 
• Vlak voor uitserveren bimi in wat boter meteen beetje water kort 

opwarmen. Afsmaken met peper en zout. 
Sabayon: 

• Maak een infusie van citroenverbena, sjalotje en witte wijn (castric).  
• Vlak voor serveren: Klop van de castric en de eidooier een luchtige 

sabayon.  
Vis:  

• Fileer de zeewolf en verwijder het vel.  
• Snijd per persoon 2 filets.  
• Rol die in het dunne spek.  
• Verwarm de oven voor op 160ºC.  
• Bak de vis rondom aan.  
• Gaar de vis in de warme oven tot een kerntemperatuur van 50ºC 

Serveren: 
• Schep op een voorverwarmd diep bord wat rijst in een ring.  
• Verwijder de ring.  
• Leg op de rijst de zeewolffilets en daarbovenop de gekonfijte citroen 
• Leg de groentes erbij.  
• Druppel de saus om de rijst heen.  
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Koffiemousse - kokos chocolade - kruidensiroop 
vanilleparfait- kroepoek 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
Kruidensiroop 
2 dl witte wijn 
1 st sereh (citroengras) 
2 st kruidnagel 
2 st steranijs 
10 gr gember 
3 st kardemom peulen 
2 eetlepels vanillesuiker 
1 st limoen 
10 st peperkorrels 
150 g suiker 
5 dl water 
Koffiemousse 
80 g suiker 
7 dl room 
2 ½ dl sterke espresso koffie 
6 blaadjes gelatine 
Kroepoek 
100 gr espresso koffiepoeder 
125 gr tapioca meel 
70 gr suiker 
2 st ei 
zout 
Vanilleparfait 
250 ml. ongezoete slagroom 
1 eetlepel vanillesuiker 
2 st eieren                                                 
5 st eierdooiers    
125 gr suiker 
Kokos chocolade 
200 gr witte couverture 
50 gr zachte caramel (fudge) 
15 gr rice crips 
20 gr gemalen kokos 
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Bereiding: 
Kruidensiroop 

• Plet de peperkorrels en snijd schil van limoen zonder het wit.  
• Halveer de vanillepeul. 
• Suiker karamelliseren, afblussen met wijn en water en karamel laten 

oplossen. 
• Voeg de specerijen toe en laat ongeveer een half uur meetrekken. 
• Passeer door een fijne zeef.  
• Kook het vocht in tot siroop dikte. 

Koffiemousse 
• Week de gelatine in koud water. 
• Klop de slagroom met suiker tot yoghurtdikte. 
• Maak espresso koffie en los de gelatine er in op. Laat afkoelen tot 

“hangend”. 
• Spatel voorzichtig de opgeslagen room door de koffie. 
• Laten opstijven in de koeling tot gebruik. 

Vanilleparfait 
• Klop de zeer koude slagroom stijf en zet deze koud tot gebruik. 
• Meng de eieren, dooiers en de suiker en het merg en klop die massa au-

bain-marie op tot 75°C. 
• Als de massa is gebonden, snel koud en taai kloppen tot een luchtige 

substantie. 
• Spatel (niet roeren) nu de room door de eiermassa. 
• Vanillesuiker toevoegen. 
• Stort in een schaal of in kleine vormpjes en zet ongeveer 3 uur in de 

diepvries. 
Kroepoek 

• Alle ingrediënten goed mengen. Begin met een ei en indien het mengsel 
nog niet goed smeerbaar is (te droog), wat ei toevoegen. 

• Smeer het mengsel dun uit (2 mm) op een bakmatje en afdekken met 
plastic folie.  

• Laat een uur rusten in de koeling. 
• Garen in de oven op stoom 45 minuten (80%stoom). 
• Laat afkoelen en dan in repen snijden. De repen laten drogen. 
• Frituur de repen op 180° C. 

Kokos chocolade 
• Smelt de witte couverture en voeg de rest van de ingrediënten hieraan 

toe.  
• Glad roeren totdat karamel gesmolten is. 
• Uitsmeren tot ongeveer 2 mm dikte op een stuk bakpapier. Afdekken 
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met tweede stuk bakpapier. 
• Laten afkoelen, rondjes met ring (4 cm) uitsteken en laten opstijven in 

de koeling. 
Presentatie 

• Maak een spiegel van kruidensiroop op de bodem van een diep bord 
• Plaats daarop een parfait  en plaats daarop een rondje van kokos 

chocolade. 
• Maak een quenelle van koffiemousse en leg die op de kokos chocolade 

bodem 
• Garneer met kroepoek 

Koffiemousse - kokos chocolade - kruidensiroop 
 

 
 


