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Kookclub Bas 5-9-2019 

Amuse: 
Rillette van forel - compote van rode ui 

 
 

Voorgerecht: 
Tonijntartaar met avocado, granny smith 

en wasabi mayonaise 
 
 

Soep: 
Soep van Cannellinibonen 

 
 

Hoofdgerecht 
Gevulde parelhoen met sinaasappelsaus 

 
 

Dessert 
Kabinetpudding - limoenparfait - caramelsaus 
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Rillette van forel - compote van rode ui 
Ingrediënten: (18 personen) 
Rillette 
500 g gerookte forel 
150 g ganzenvet 
3 el crème fraîche 
½ bosje bieslook 
citroensap 
peper / zout 
Rode uiencompote 
3 st rode uien 
50 g boter 
50 g rietsuiker 
½ dl Balsamico azijn 
2 blaadjes laurier 
Krokantje 
2 sneetjes brood 
1 st ei 
Maldonzout 
Garnering 
1 bk Brocco cress 
 
Bereiding: 
Rillette 
• Pluk de forel. 
• Laat ganzenvet smelten en weer afkoelen (moet vloeibaar blijven). 
• Snijd de bieslook zeer fijn. 
• Draai de forel in de Kitchenaid (met bisschop) los en voeg langzaam het 

ganzenvet toe. 
• Breng op smaak met bieslook, crème fraîche, citroensap en zout en peper. 
• Draai 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 Maldonzout. 
PRESENTATIE 
• Verdeel de rillette in een groot glas (whiskyglas) en steek de broodkrokantjes in 

het glas 
• Plaats een quenelle uien compote erop. 
• Garneer met cress. 
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Tonijntartaar met avocado, granny smith en wasabi 
mayonaise 
Ingrediënten: 16 personen: 
4 avocado’s 
1 limoen  
peper, zout  
verse koriander  
bieslook  
1 tl sojasaus, 
1 stuk verse tonijn van ca 500 gram. 
1 theelepel sinaasappelrasp 
2 theelepels licht gebruineerde kokos 
2 theelepels gebruineerd sesamzaad  
2 Granny Smith appel  
4 eetlepels mayonaise 
4 theelepel wasabi  
(of minder als je het liever niet te scherp hebt) 
slagroom naar behoefte 
400 gr. foie gras in dunne plakjes of krullen 

Bereiding 

• Meng de mayonaise met de wasabi,  
• Leng aan met een beetje ongeslagen room tot een lopende saus. 
• Haal het vruchtvlees uit de avocado’s,  
• Plet met een vork, besprenkel met een beetje limoensap, breng op smaak met sojasaus, 

peper en zout en fijngehakte koriander en bieslook. 
• Doe de pitten terug bij de avocado (dit voorkomt verkleuring) en dek af.  
• Hak met een scherp mes de tonijn tot een tartaar, besprenkel met een beetje limoensap en 

olijfolie.  
• Breng op smaak met sinaasappelrasp, gebruineerde kokos, gebruineerd sesamzaad en een 

beetje peper en zout.  
• Snijd de appels in dunne plakjes en steek die vervolgens uit met een steker (doorsnede 3 cm.) 

Presentatie 

• Verdeel de avocado met behulp van een metalen ring (doorsnede 3 cm.) over 16 borden en 
schik hierop de tartaar.  

• Verdeel er een beetje wasabimayonaise over 
• Leg er vervolgens een dun plakje appel op en werk af met foie gras, 1 takje koriander en 1 

sprietje bieslook.  
• Strooi een snufje fleur de sel op de ganzenlever.  
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Soep van Cannellinibonen 
Ingrediënten: (18 personen) 
Soep 
2 blikjes witte bonen (Cannellini) à 400 g 
2 st laurierblad 
3 teentjes knoflook 
¼ bosje salie 
150 g pancetta 
150 g bospeen 
150 g bleekselderij 
100 g ui 
4 teentjes knoflook 
2 ltr. gevogelte bouillon (ingekookt) 
olijfolie 
zout / peper 
Garnituur 
150 g Parmezaanse kaas 
2 st wortel 
2 stengels bleekselderij 
olijfolie 
 
BEREIDING 
Soep 
• Doe ¾ van de bonen in een pan met bouillon totdat de bonen onderstaan. 
• Bewaar de overgebleven ¼ deel van de bonen voor de garnering. 
• Voeg laurier, knoflook en salie eraan toe en breng aan de kook. 
• Snijd de bospeen, ui en bleekselderij in stukken. 
• Snijd de pancetta en knoflook fijn, zweet aan in olijfolie en voeg de bospeen, ui 

en bleekselderij toe en laat even mee aanzweten. 
• Voeg de bouillon erbij en laat 30 minuten trekken. verwijder de salie en 

laurieblad, Pureer de bonen en voeg samen met het vocht aan de bouillon toe en 
breng op smaak. 

Garnituur 
• Schaaf de Parmezaanse kaas. 
• Snijd de wortel en bleekselderij in zeer fijne brunoise van 2 mm. 
• Zet de groenten kort aan in olijfolie en laat kort garen. Voeg het ¼ deel van de 

bonen toe. 
PRESENTATIE 
• Verdeel het garnituur in kopjes. Schenk de soep over het garnituur. 
• Garneer met Parmezaanse kaasschaafsel en druppels olijfolie. 
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Gevulde parelhoenfilet met sinaasappelsaus  
en witlof in trappistenbier 
 
Ingrediënten: (voor 10 personen) 
10 enkele  parelhoenfilets 
2 extra filets voor de farce 
1 pak spinazie van 450 gram 
300 gr gez. pistachenootjes 
3 sjalotten 
tijm 
½ dl room 
½ dl droge witte wijn 
2 eidooiers 
boter 
Saus: 
4 dl gevogelte bouillon 
rasp van 3 sinaasappels 
sap van 3 sinaasappels 
50 gram koude boter 
Witlof: 
10 stronkjes witlof (klein) 
75 gr boter 
1 flesje trappistenbier 
2 lepels honing 
1 dl kipbouillon 
2 eetl. paneermeel 
2 eetl. gruyèrekaas 
peper en zout 
Ui-aardappelgalettes: 
400 gram geschilde aardappelen 
3 stuks eieren 
150 gram uien 
zout en peper 
bloem 
boter 
nootmuskaat 
cayennepeper 
arachideolie 
 
Bereiding: 

• Sla de filets plat tussen twee vellen plastic folie met de platte kant van een 
hakbijl. 

• Laat de spinazie ontdooien, verhit ze even en laat uitlekken. 
• Snijd de sjalotten fijn en smoor ze in de boter, voeg de fijngesneden  tijm toe 

en de witte wijn.  
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• Laat dit inkoken tot bijna alle vocht verdwenen is. Laat daarna  afkoelen. 
• Pel de pistachenootjes en snij in kleine stukjes. 
• Maal de extra filets fijn tot een farce in de keukenmachine en voeg  room en 

eidooiers toe. 
• Breng op smaak met peper en zout.  
• Vermeng dit met het sjalottenmengsel en de pistachenootjes. 
• Kruid de platgeslagen filets met peper en zout en bedek ze vervolgens met de 

spinazie. 
• Smeer hierover een laag farce, wat peper en zout, en rol ze strak op in 

aluminiumfolie en stoom ze in ongeveer 20 minuten gaar. 
Kort voor uitserveren: 

• Verwijder de folie en bak de rolletjes kort in de hete boter, zodat er een bruin 
kleurtje op komt. 

• Trancheer de rolletjes met behulp van een scherp mes. 
Saus: 

• Kook de gevogeltebouillon in, voeg het sinaasappelsap en rasp toe  en kook 
verder in.  

• Zeef de saus en breng op smaak met peper en zout. 
• Kort voor het opdienen monteren met koude boter. Voeg eventueel  een 

scheutje room toe. 
Witlof: 

• Spoel de witlof schoon en verwijd er de harde kern en de losse blaadjes. 
• Doe de boter in een braadslee op een klein vuur en bak hierin de  witlof tot ze 

aan een kant een kleur heeft gekregen en draai ze  vervolgens om. Ook deze 
kant bruin kleuren.  

• Vervolgens bier, bouillon, honing en een snufje zout toevoegen. 
• Bedek de braadslee met een vel aluminiumfolie en laat de witlof 15  minuten 

zachtjes garen. 
• Schep de witlof in een gratineerschotel en bestrooi ze met paneermeel en 

geraspte kaas. 
• Zet de schotel kort in de oven onder de gril tot de kaas begint te kleuren. 

 
Ui-Aardappelgalettes: 

• Uien pellen en fijn snipperen. In water met wat zout blancheren en  in een 
zeef goed uit laten lekken. 

• De geschilde aardappelen in water met een beetje zout gaar koken. 
• Water afgieten en aardappelen in een warme oven laten drogen.  
• De gekookte gedroogde aardappelen door de pureeknijper drukken.  
• Eieren en bloem mengen en samen met de goed uitgelekte uien door de 

aardappelpuree mengen. Voeg zout, peper, nootmuskaat en  een vleugje 
cayennepeperkruiden toe. 

• In een friteuse telkens een eetlepel van de ui-aardappelmassa op 
middelmatige hitte in arachideolie en boter aan beide kanten goudbruin 
bakken. 
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Serveren: 
• Leg de getrancheerde filet op een voorverwarmd bord en schep er wat saus 

omheen. 
• Leg daarnaast een struikje witlof en enkele aardappelgalettes 
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Kabinetpudding - limoenparfait - caramelsaus 
 
Ingrediënten: (16 personen)  
 
Kabinetpudding 
½ st cake 
2 st appels 
75 g rozijnen 
1 dl rum 
½ pak bitterkoekjes 
75 g zeer fijne suiker 
1 eetlepel vanillesuiker 
2½ dl melk 
3 st eieren 
25 g abrikozen jam 
citroen 
boter 
Caramelsaus 
235 g Old English Fudge Vanille 
2 ½ dl room 
½  el zout 
Limoenparfait 
250 ml. ongezoete slagroom 
2 st eieren                                                 
5 st eierdooiers    
125 gr suiker 
scheutje limoncello 
sap en rasp van 2 limoenen 
Garnituur 
1 bosje munt 
150 g couverture (plaats kort in de diepvries) 
75 g couverture 
 
Bereiding: 
Kabinetpudding 

• Week de rozijnen in de rum. 
• Schil de appels, snijd in brunoise en bewaar in water met citroensap tegen 

verkleuring. 
• Breek de cake en de bitterkoekjes en meng met de appel en rozijnen. 
• Meng de vanillesuiker met de suiker, eieren en melk. 
• Bestrijk een cakevorm met boter en bestrooi met zeer fijne suiker. 
• Vul de vorm met het cake mengsel en vul af met het melkmengsel. 
• Bak au bain-marie af in de oven op 170°C voor 25 minuten en laat afkoelen. 
• Bestrijk de bovenkant met de jam. 

Caramelsaus 
• Maak de room warm (niet koken). 
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• Voeg de caramelfudge aan de room toe en laat op laag vuur al roerend 
oplossen. 

• Breng op smaak met zout. 
Limoenparfait 

• Klop de zeer koude slagroom stijf en zet deze koud tot gebruik. 
• Schraap het merg uit het vanillestokje. 
• 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 en vervolgens de 

limoncello, limoensap en rasp. 
• Stort in kleine vormpjes en zet in de diepvries. 

Garnituur 
• Gebruik de topjes van de munt. 
• Smelt de 75 g couverture au-bain-marie 40°C en roer de koude couverture 

erdoor. Bewaar in een spuitzak. 
• Spuit pillen couverture van 3 cm op vetvrij papier en druk met de bolle kant 

van een lepel op de couverture. Bewaar in de koeling tot serveren. 
Presentatie: 

• Plaats de kabinetpudding midden op het bord. 
• Plaats een parfait ernaast. 
• Nappeer caramelsaus naast de pudding. 
• Garneer met de munt. 

	


