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         KRAANVOGEL VAN KOMKOMMER, GARNAAL,VERMICELLI 

 

Ingrediënten: 10 Personen   
MARINADE, GARNALEN  
10 rauwe garnalen met staart maat 13-15  
60 ml Mirin  
60 ml sushiazijn  
Bamboe cocktailprikkers  
RIJST VERMICELLI  
60 g rijst vermicelli  
KOMKOMMER  
2 komkommers  
10 blaadjes basilicum  
bamboe cocktailprikkers met krul   
zoete chilisaus  
 

 

Bereiding: 
GARNALEN  
1. Pel de garnalen, laat de staart eraan, verwijder het darmkanaal.  
2. Steek een stokje door de garnaal.  
3. Meng de beide azijnen, breng op smaak met zout en peper.  
4. Blancheer de garnalen in de azijn heel kort, koel direct onder ijs.  
5. Bewaar afgedekt op kamertemperatuur.  
6. Bewaar het azijnmengsel voor punt 9.  
RIJST VERMICELLI  
7. Schenk kokend water op de rijstvermicelli, laat 2 minuten staan, giet af en spoel af 
onder koud stromend water.  
KOMKOMMER  
8. Snijd de komkommers in de lengte in flinterdunne lange plakken met de 
kaasschaaf. Gebruik de zaadkern niet. Die is bitter.  
9. Marineer de plakken in het azijnmengsel van punt 6.  
10. Leg de plakken op een werkvlak, leg een blaadje basilicum op het uiteinde van 
elke plak.  
11. Leg daarop een klein bundeltje vermicelli en tenslotte een garnaal.  
12. Rol de plakjes komkommer op, om de vulling heen en prik de rolletjes vast met 
een cocktailprikker.  
13. Zet in een glaasje op een bordje met een beetje zoete chilisaus 
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Salade van zelfgerookt gevogelte, dressing 
en zoetzuur van diverse groenten 
 
Ingrediënten: voor 10 personen 
 
800 gr kipfilet   
Marinade: 
zonnebloemolie  
2 teentjes knoflook   
citroensap 
zwarte peper              
Dressing: 
25 ml balsamico azijn                
25 ml witte wijnazijn                   
150 ml olijfolie 
Mosterd 
Gembersiroop  
peper en zout 
 
Zoetzuur 
5 st radijsjes 
½  stuks komkommer 
½  stuks gele biet 
3 dl sushi azijn 
3 dl suikerwater (half suiker, half water) 
25 g geraspte gember 
1 st citroengras 
½ st rode peper 
 
Garnering 
Gemengde sla               
 
Bereiding: 
Marinade 
• Snipper de knoflook in grove stukjes. 
• Maak een marinade van de knoflook, olie, citroensap en zwarte peper 
• Marineer de kipfilet en laat even staan zodat de marinade in kan trekken. 
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Zoetzuur 
• Verwijder de zaadlijst en zaden van de rode peper, snijd de peper in fijne 

brunoise en meng met azijn, suiker, gember en geplet citroengras. 
• Breng aan de kook en laat 10 minuten op laag vuur trekken. 
• Schil de biet snijd op 2 millimeter dikte in ronde plakjes, steek daarna 

rondjes uit van gelijke grootte. 
• Snijd de radijs in kwart-partjes. 
• Snijd de komkommer in de lengte doormidden en verwijder de zaadlijsten.  
• Vervolgens de komkommer in stukken van 4 centimeter lengte snijden en in 

de lengte nogmaals doorsnijden. 
• Verdeel de groenten apart in kleine bakjes en giet kokende marinade over 

de diverse groenten. 
• Laat staan tot gebruik en vlak voor serveren uit marinade halen. 
 
Kipfilet 
• Gril de kipfilets even aan in de grillpan zodat ze wat kleur krijgen. 
• Laat de rookpan op matig vuur warm worden. 
• Als de pan warm is 1 tot 2 eetlepels rookmot in het midden op de bodem 

van de pan doen en met het deksel op de pan verwarmen. 
• Als de rookmot rookt, de kipfilets op het rooster in de pan leggen. 
• Rook de kipfilet in ongeveer 10 minuten tot een kerntemperatuur van 68-

70°C 
 
Dressing 
• Voeg alle olie en azijn soorten bij elkaar in een blender. 
• Op smaak brengen met mosterd, gembersiroop en peper/zout. 
 
Garnering 
• Was de sla en slinger deze droog in een centrifuge. 
• Snijd het gerookte gevogelte in dunne plakjes. 
• Meng de sla met de dressing en leg verdeel over de borden. 
• Verdeel de  zoetzure groenten over het bord en serveer. 
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Bouillonsoepje met fijne groentes 

Ingrediënten: (8 personen) 

2 ltr. bouillon 
¼  knolselderij 
1 winterwortel 
¼ ltr. slagroom 
zoethoutpoeder 

Bereiding: 

• Snijd de knolselderij en de winterwortel in hele kleine blokjes. Gebruik de 
keukenmachine hiervoor.  

• Breng de bouillon aan de kook en voeg de fijngesneden groentes toe. 
• Laat heel even koken. 
• Doe de ½ ltr. slagroom met een klein beetje zoethoutpoeder in de kidde 

en doe er twee patronen in. 
• Breng de soep op smaak met peper en eventueel wat zout.  
• Serveer de soep in een soepkop of champagneglaasjes en spuit met de 

kidde een toefjes slagroom erop. 
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Stoofpotje 
 
Ingrediënten: (8 personen) 
 
1500 gram rundsvlees 
150 gram sjalotten 
4 stuks waspeen  
1 paprika 
500 gram knolselderij  
200 gram champignons 
125 gram spekblokjes 
3 eetlepels tomatenpuree  
5 dl rode wijn 
8 eetlepels bloem  
1 liter runderbouillon 
Olie 
Laurier  
Tijm  
Zout en peper 
 
Bereiding: 

• Maak de sjalotten schoon en snipper 
• Was de groentes en snijd de waspeen, de selderij en de paprika brunoise.  
• Snijd het vlees in blokjes. 
• Maak de champignons schoon en halveer. 
• Bak de spekblokjes uit in een koekenpan. 
• Bak het vlees in de olie snel bruin en haal het vlees uit de pan. 
• Bak in dezelfde pan de sjalotten aan.  
• Voeg daarna de waspeen, knolselderij toe tot ze lichtbruin zijn. 
• Roer de tomatenpuree erdoor en bak het tot alles bruin is. 
• Bestrooi het met bloem*, giet de rode wijn en de bouillon erbij en laat het 

kort koken.  
• Leg het vlees in de pan bij de groenten  
• Voeg de spekjes toe en zout en peper, laurier en tijm. 
• Laat het geheel, met de deksel op de pan 2 tot 3 uur langzaam garen. 
• Voeg 10 minuten voor het einde de paprika en de champignons toe. 

 
 
*De bloem verhoogt de kans dat het vlees aanbrandt. Je kunt deze ook 
weglaten.  
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Groenten 
Ingrediënten: (10 personen) 
 
4 kg tuinbonen  
500 gram boontjes  
1 bospeen 
 
 
Bereiding: 

• Dop de tuinbonen 
• Snijd de puntjes van de boontjes 
• Maak de worteltjes schoon met een dunschiller. 
• Kook de groenten apart beetgaar. 
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Pandanrijst in stoomoven 
 
Ingrediënten: (8 personen) 
 
275 gram pandanrijst 
4 dl water 
 
Bereiding: 

• Was de rijst en doe in een dichte stoomoven bak. 
• Voeg 4 dl water toe. 
• Stoom op 100 C gedurende 20 minuten. 
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Aardbeien met een limoencrème 
in een tuile bakje 
 
Ingrediënten (voor 18 pers.): 
 
Voor de tuile:    Voor de limoencrème: 
300 gram witte basterdsuiker  225 g ram suiker 
100 gram kokosrasp     5 stuks limoenen 
6 stuks eiwitten            9 stuks eidooiers 
1,5 eidooier    1 50 g ram gesmolten boter 
70 gram bloem     voor de vulling: 
30 gram gesmolten boter  1 kilo aardbeien  
         3 dl zoete witte wijn 
      150 gram suiker 
          1 stuks kruidnagel 
      aardappelzetmeel 
voor de garnering:           
500 gram aardbeien  
1 bos mint 
 
Bereiding: 
Tuile 

1. Klop de eiwitten met de suiker los. 
2. Voeg de kokos en de gezeefde bloem toe 
3. Voeg de eidooiers toe en als laatste de gesmolten boter. 
4. Strijk het beslag met een spatel in een dunne laag op de bakplaat in een 

rondje van ongeveer 10-15 cm. (ongeveer 6 tegelijk maken) 
5. Afbakken in de oven op 180 °c totdat ze geel/bruin zijn. 
6. Daarna vormen tot een kommetje door ze over een deegroller te leggen. 

De vulling 
1. Snijd de aardbeien in iets kleinere stukjes. 
2. Aardbeien in een pan doen en de wijn, kruidnagel en de suiker 

toevoegen. Aanvullen met water tot het fruit onder staat. 
3. Aan de kook brengen, dan meteen uitzetten. 
4. Vocht licht binden met wat aardappelzetmeel. 
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De limoencrème       

1. Pers de limoenen uit. 
2. Klop de eieren met de suiker en het limoensap au bain marie tot een 

luchtige massa. 
3. Klop de massa gaar tot ongeveer 60 °c. 
4. Roer de warme (niet te warme) boter erdoor. 

 
Presentatie: 

1. Zet het tuilebakje in het midden op het bord. (eventueel vastzetten met 
een toefje slagroom). 

2. Schep de aardbeienvulling in het bakje en schep daar gedeeltelijk de 
crème over. 

3. Garneren met een plukje mint en verse aardbeien met slagroom. 
 
 
 

 

 
 

 

 


