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Kookclub menu Bas 7-11-2019 

 
 
 

Mousse van gerookte forel - tomatenkoekje 
 

 
Zwezerik - kikkererwten - bospeen za’atar- fenouil saus 

 
 

Hertenbiefstuk met cantharellen en herfstgroenten 
en een wildsaus 

 
 

Ananas met venkel - flan - bitterkoekjesparfait 
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Mousse van gerookte forel - tomatenkoekje 
 
Ingrediënten: 18 personen 
Gerookte forel 
250 g gerookte forel 
2 ½ dl room 
2 ½ dl visbouillon 
11 gram gelatine 
zout en peper 
Tomatenkoekje 
100 g bloem 
100 g eiwit 
150 g boter 
50 g tomatenpuree 
peper 
Garnituur 
1 bakje lupine cress 
¼ bosje peterselie 
250 g chorizo 
pankomeel 
 
Bereiding 
# nb ijzeren bak vooraf in diepvries zetten 
Gerookte forel 

• Klop de room tot yoghurtdikte en bewaar in de koeling. 
• Week de gelatine in koud water en los op inde warme bouillon, koel 

vervolgens terug. 
• Draai de forel met bouillon in de keukenmachine gedurende 15 minuten tot 

een mousse. 
• Spatel de room door de massa, breng op 
• smaak en stort in ijzeren bak en zet koel weg tot serveren. 

Tomatenkoekje 
• Meng alle ingrediënten goed en laat minimaal een half uur rusten.  
• Strijk de massa zo dun mogelijk uit op een siliconenmatje en bak in circa 8 

minuten af op 170° C. 
• Laat het geheel afkoelen en breek vervolgens in te serveren stukjes. 

Garnituur 
• Pluk de peterselie, draai deze fijn en voeg pankomeel toe tot een droge 

kruim ontstaat. 
• Droog de crumble in de oven van 100° C  als deze niet droog genoeg  is. 
• Snijd de chorizo fijn, bak deze uit, bewaar het vet en meng met de 

peterseliekruim. 
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PRESENTATIE 
• Spuit een toefje forelmousse en steek hierin 2 stukjes tomatenkoek. 
• Bestrooi het gerecht met de crumble. 
• Druppel rondom wat chorizo bakolie en garneer met de cress. 

Mousse van gerookte forel - tomatenkoekje 
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Zwezerik - kikkererwten –  
bospeen za’atar- fenouil saus 
 
Ingrediënten 18 personen 
Zwezerik 
1 ½ kg kalfszwezerik 
4 st sjalotten 
1 teen knoflook 
1 theelepel chinatapoeder 
300 ml gevogelte bouillon 
2 dl sambai 
pankomeel 
50 g boter 
eiwit 
Kikkererwten 
300 g kikkererwten uit blik 
1 dl olijfolie 
300 ml witte wijnazijn 
1 tl Franse mosterd 
1/5 bos koriander 
1 theelepel baharat 
peper en zout 
Bospeen 
9 st bospeen 
3 dl mango coulis boiron 
2 eetlepel za’atar 
30 g gepofte quinoa 
Fenouil saus 
200 g bleekselderij 
¼ stuk venkel 
¼ stuk prei 
1 st laurierblad 
1 st steranijs 
1 tl korianderzaad 
½ bosje dragon 
1 flesje wortelsap 
2 ½ dl koolzuurhoudend water 
1 dl Pernod 
zout en peper 
 
Bereiding 
Zwezerik 
• Snijd de knoflook fijn, de sjalotten in reepjes en fruit samen aan tot de sjalot 

reepjes zijn gekarameliseerd. 
• Voeg de chinatapoeder, de bouillon en de sambai toe en laat 30 minuten trekken. 
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• Passeer door een zeef en bewaar de saus voor verdere bereiding van de 
zwezerik. 

• Spoel de zwezerik in koud stromend wateren maak zo nodig schoon. 
• Zet de zwezerik op met koud water en zout, 
• Breng aan de kook, draai het vuur laag, pocheer de zwezerik in 30 minuten gaar 

en koel terug op ijswater. 
• Pluk de zwezerik in 18 porties.  
• Haal door eiwit en door pankomeel en druk goed aan. 
• Frituur voor serveren de zwezerik goudbruin op 200° C. 
• Verwarm boter in een pan, laat uitbruisen, voeg 5 eetlepels chinatasaus toe en 

rol de zwezerik hierdoor voor serveren. 
Kikkererwten 
• Pluk de koriander, snijd fijn en meng met de olijfolie, azijn en mosterd. 
• Giet de kikkererwten af en breng op smaak met de dressing en baharat. 
Bospeen za’atar 
• Was en schil de bospeen 
• Kook de peentjes beetgaar en snijd iedere bospeen 1 keer in de lengte door. 
• Leg de peentjes in de mangocoulis. 
• Meng de helft van de quinoa met de za’atar 
• Bewaar voor serveren. 
Fenouilsaus 
• Snijd de groenten grof, fruit aan en voeg de laurier, steranijs en korianderzaad 

eraan toe. 
• Blus het geheel af met de Pernod. 
• Voeg het wortelsap en dragon toe en kook langzaam tot 1/3 in en passeer door 

een zeef. 
• Voeg het water toe, kook in tot sausdikte en breng op smaak. 
PRESENTATIE 
• Verwarm de coulis met daarin de peentjes, leg uit het midden op een bord en 

bestrooi met de quinoa. 
• Verdeel de kikkererwten midden op het bord plaats de zwezerik erop en giet de 

saus naast de zwezerik. 
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Hertenbiefstuk met cantharellen en herfstgroenten 
en een wildsaus  
 
Ingrediënten: (16 personen) 
Vlees: 
2 kg. hertenbiefstuk (stuk) 
Groente: 
1000 gram knolselderij  
boter 
600 ml kippenbouillon  
500 gram cantharellen (5 p.p.)  
4 stuks meiknol geschild  
32 stuks groene asperges  
800 gram rode bietjes kleine  
Saus: 
6 dl wildfond 
3 dl witte wijn   
400 gram ui, prei, wortel, bleekselderij, knolselderij  
2 teentjes knoflook  
24 stuks jeneverbessen  
24 stuks peperkorrels  
Bouquet garni, (tijm, laurier, peterselie) 
80 gram ontbijtkoek  
2 dl rode port 
Boter 
Zout en peper 
 
Bereiding: 
Groenten: 

• Schil de knolselderij en hak ze fijn. 
• Bak de stukjes even met wat zout in een klontje boter. 
• Giet er de hete kippenbouillon bij en laat de groenten zachtjes gaar worden. 
• Draai er dan in de keukenmachine een gladde puree van. 
• Borstel intussen cantharellen schoon. 
• Leg de cantharellen max. 20 sec in lauw water, schud goed en zorg dat al het 

vuil los laat. 
• Draai de cantharellen droog in de slacentrifuge en laat ze opdrogen op een 

droge doek. 
• Snijd de meiknol in dobbelsteentjes en blancheer ze even in kokend water. 
• Schil de groene asperges en blancheer deze ook. 
• Kook de bietjes in water met wat azijn, suiker en zout 

 
• Pel de bietjes en snijd ze in even grote dobbelsteentjes als de meiknollen. 

Saus: 
• Snijd de ui, wortel, prei, knolselderij en de bleekselderij brunoise. 
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• Snijd wat boter in heel kleine stukjes en zet die in de koeling. 
• Plet de jeneverbessen en de peperkorrels. 
• Fruit de groente.  
• Voeg de knoflook toe als de groente glazig wordt. Fruit alles zachtjes. 
• Voeg de witte wijn en de wildfond en de port toe, daarna de geplette 

jeneverbessen, peperkorrels en het bouquet garni. 
• Roer alles goed door elkaar, zet een deksel op de pan en laat de saus een half 

uur sudderen. 
• Roer eens per 10 minuten over de bodem om aanzetten te voorkomen. 
• Passeer de saus door een zeef. 
• Voeg de peperkoek toe aan de saus en laat die oplossen. 

Vlees: 
• Zet de oven aan op 170˚C 
• Bak het stuk hertenbiefstuk in boter rondom bruin. 
• Haal het vlees uit de pan en zet het in de oven met de kernthermometer. 
• Het vlees moet een kerntemperatuur van 50°C bereiken. 
• Haal het uit de oven en laat het nog even rusten. 

Saus: 
• Verwarm de saus. 
• Maak de saus af met wat rode port, zout en peper. Bind zo nodig met kleine 

blokjes koude boter. 
Groente: 

• Verwarm intussen de knolselderijpuree langzaam in een pannetje. 
• Bak de cantharellen in de boter en bestrooi ze met zout en peper. 
• Warm de asperges op in wat boter; doe dit ook met de meiknolletjes. 
• Verwarm in een ander pannetje de rode bietjes. 

Vlees: 
• Snijd het vlees in plakken en leg ze nog even (ongeveer 5 minuten) in de 

voorverwarmde oven tot ze mooi medium zijn. 
Serveren: 

• Verdeel de plakken over de voorverwarmde borden. 
• Maak de borden speels op met de verschillende groenten. 
• Schep er wat saus omheen. 
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Ananas met venkel - flan - bitterkoekjesparfait 
Ingrediënten 18 personen 
Gekonfijte venkel 
1 st venkel 
1 l water 
600 g suiker 
2 eetlepels vanillesuiker 
2 st steranijs 
Ananas soep 
125 g suiker 
1 ¼ dl water 
1 st ananas 
500 ml water 
50 g donkere siroop 
Vanille – limoen flan 
375 g room 
180 g melk 
2 dl eierdooiers 
100 g suiker 
1 eetlepel vanillesuiker 
1 st limoen (rasp) 
3 blaadjes gelatine 
Bitterkoekjes parfait 
250 ml ongezoete slagroom 
200 gr taaie bitterkoekjes 
2 st eieren 
5 stuks eierdooiers    
125 gram suiker 
1 dl amaretto                                              
Chocoladeplakjes 
200 g witte chocolade 
venkelzaad 
 
Bereiding 
Gekonfijte venkel 
• Breng alle ingrediënten aan de kook behalve de venkel. 
• Gaar de venkel op laag vuur gedurende ongeveer 1 uur en laat afkoelen. 
• Voor serveren de venkel in julienne van 3 millimeter snijden. 
Ananas soep 
• Kleur de suiker in een droge pan en blus af met water. 
• Kook door tot stroopdikte en bewaar de siroop vervolgens in de koeling. 
• Schil de ananas, verwijder pitten en de kern en verdeel in een portie van 500 

gram en een portie van 300 gram. 
• Draai de 500 gram ananas met het water en de siroop in de blender 5 minuten 

tot een puree. 
• Verwarm deze puree tot 70° C  en laat uitlekken op een zeef en vang het vocht 
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op. 
• Snijd de 300 gram ananas tot fijne brunoise en meng met het vocht. 
Vanille – limoen flan 
• Laat de melk, room, rasp van limoen en de vanillesuiker ongeveer een half uur 

trekken en koel terug. 
• Klop de eierdooiers met de suiker in een machine wit en meng met de  

room-melk compositie en voeg de gelatine toe. 
• Verdeel het geheel over 18 vormpjes. 
• Gaar gedurende ongeveer 30 minuten au bain-marie in een oven op 150°C. 
Bitterkoekjes parfait 
• Klop de zeer koude slagroom stijf en zet deze koud tot gebruik. 
• Breek de bitterkoekjes in kleine stukjes. 
• 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 tot een luchtige substantie. 
• Spatel (niet roeren) nu de room, de amaretto en de stukjes bitterkoekjes door de 

eiermassa. 
• Stort in een schaal en zet ongeveer 3 uur in de diepvries. 
Chocoladeplakjes 
• Smelt de chocolade au bain marie op laag vuur, zonder te roeren. 
• Strijk de chocolade dun uit op bakpapier, bestrooi met venkelzaad en laat hard 

worden. 
PRESENTATIE 
• Plaats de flan in een diep bord en verdeel de soep rond de flan. 
• Leg de gekonfijte venkel op de flan. 
• Garneer met de chocolade en serveer de parfait naast de flan. 
 


