
	

	

	

	

	

	

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.	

Menu kookclub Berry 16-01-2020 

amuse 

Aardappel - prei - garnalen - wilde kruiden 

 

voorgerecht 

Geroosterde kwartel / foie gras  
perenchutney met saffraan / madeira saus 

 

tussengerecht 

Coquilles - Hollandaisesaus - spinazie 

 

hoofdgerecht 

Reerug met mousseline van knolselderij,  

kweeperen mousse en zilveruitjes 

 

dessert 

Crème karamel met lavendel-bramensaus en zwartepeper tuilles 

Aardappel - prei - garnalen - wilde kruiden 
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Ingrediënten: (14 personen) 

Aardappel-preisoepje 
300 g aardappels schoon 
300 g prei (wit) 
1 ltr. gevogeltebouillon 
50 g roomkaas 
Flensje 
25 g boter (gesmolten) 
4 dl melk 
150 g bloem 
2 st ei 
zout/peper 
dille 
bieslook 
peterselie 
Garnering 
90 gram Hollandse garnalen 
rode Vene cress 

BEREIDING 

Aardappel-preisoepje 

• Schil de aardappelen en snijd in stukken. 
• Maak de prei schoon en snijd in stukken. 
• Kook de aardappelen en prei gaar in de bouillon 
• Zeef de bouillon (bewaar aardappel en prei) en kook de bouillon in tot 7 

dl krachtige bouillon. 
• Pureer de aardappel, prei samen met de bouillon en roomkaas. 
• Wrijf door een zeef en breng op smaak.  
• Laat afkoelen. 

 

Flensje 
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• Snijd de kruiden zeer fijn. 
• Meng ei met bloem. Voeg de melk toe en roer glad. Wrijf door een zeef 

en breng op smaak. 
• Roer de kruiden er door en laat het beslag 30 minuten rusten. 
• Bak dunne flensjes (Ø 25cm).  
• Rol deze op en snijd in rolletjes van 3 cm lengte. 
• Bewaar warm tot serveren. 

 

PRESENTATIE 

• Verdeel de lauwwarme soep in kommetjes. 
• Plaats de flensjesrolletjes in het midden en verdeel de garnalen op de 

flensjes. 
• Plaats de vene cress erop. 
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Geroosterde kwartel / foie gras  
perenchutney met saffraan / madeira saus 

Ingrediënten: (14 personen) 

Kwartels 
7 st kwartel 
zeezout en zwarte peper 
100 g boter 
300 g foie gras 
Madeira saus 
olijfolie 
4 st sjalotten 
4 teentjes knoflook 
2 st laurierblad 
5 takjes tijm 
1 tl zwarte peperkorrels 
2 dl droge witte wijn 
2 dl madeira 
40 ml honing 
40 ml sojasaus 
6 dl kippenbouillon 
6 dl kalfsbouillon 
aardappelzetmeel 
zout 
Perenchutney 
60 g ui 
1 st appel 
70 g blanke rozijn 
½ eetlepel geraspte sinaasappelschil 
1 st sinaasappel (sap) 
½ st kaneelstok 
½ theelepel nootmuskaat 
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¼ theelepel cayenne peper 
10 g verse gemberwortel 
1 ¼ dl witte wijnazijn 
125 g fijne tafelsuiker 
¼ theelepel saffraan 
2 st conference peren 
Garnering 
bieslook 
 
BEREIDING 
Kwartels 

• Verwarm de oven voor.  
• Snijd de pootjes en filets van de karkassen en verwijder eventuele 

ingewanden en onzuiverheden. 
• Hak het karkas in stukken, meng met wat olijfolie en bruin in een 

braadslede gedurende 15 minuten in de oven. 
• Haal karkassen uit de oven en gebruik voor saus. 
• Bestrooi de filets en poten met zout en peper. 
• Bak de pootjes en de filets tot een kerntemperatuur van 70°C 
• Verwijder het vet uit de braadpan. 
• Verdeel de foie gras in 14 plakjes. 
• Bak de foie gras in dezelfde pan aan beide zijden 30 seconden tot de 

randen karamelliseren. 
• Bestrooi de foie gras met wat peper en zout. 

Madeira saus 

• Snipper de sjalot en wrijf de knoflook fijn. 
• Fruit de sjalot 5-6 minuten aan in beetje olie samen met laurierblad, 

knoflook, tijm en peperkorrels. 
• Blus af met de wijn en madeira.  
• Voeg de karkassen toe. 
• Laat alles inkoken tot een dik mengsel, laat de laatste paar minuten de 

honing en sojasaus meekoken. 
• Voeg de bouillon toe kook in tot een stroperige saus. 
• Passeer de saus door een fijne zeef. 
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• Verwijder het vet met keukenpapier. 
• Bind de saus en breng op smaak. 

Perenchutney 

• Snijd de appel en peren in brunoise van 1 x 1 cm.  
• Week de saffraan in een warm water.  
• Breng alle ingrediënten (behalve de suiker, saffraan en peren) in een pan 

aan de kook. 
• Laat op matig vuur tot 1/3 inkoken (regelmatig roeren). 
• Voeg de suiker en de saffraan toe en kook nog vijf minuten. 
• Verwijder de kaneelstokjes en voeg de peerblokjes toe. 
• Kook het geheel op lage temperatuur ongeveer 1 uur in tot een 

stroperige chutney. 
• Serveer lauwwarm. 

Garnituur 

• Knip de bieslook fijn. 
PRESENTATIE 

• Leg de filet in het midden van een bordje en plaats de ganzenlever erop. 
• Plaats het boutje er schuin tegen aan en bestrooi vlees met bieslook. 
• Leg aan een kant een lepel perenchutney. 
• Serveer de saus aan tafel, saus tegen vlees aan gieten. 
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Coquilles - Hollandaisesaus - spinazie 

Ingrediënten: (10 personen) 

 

Coquilles 

10 st coquilles  

 

Hollandaise saus 
50 gr sjalotten in brunoise 
600 gr geklaarde boter 
1 dl azijn, 
1 dl water  
10 st gekneusde, witte peperkorrels 
150 gr eidooier 
sap van ½ citroen 
zout 
cayennepeper 

 

Spinazie 

750 gram spinazie 

2 teentjes knoflook 

2 st sjalot 

peper / zout 

 

Garnituur 
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Platte peterselie 

 

Bereiding: 

Coquilles 

• Maak de coquilles schoon, bestrooi met zout – peper.  
• Bak de coquilles a la minute aan vlak voor uitserveren. 

 
Hollandaise saus 

• Doe de azijn met het water, de sjalotten en de gekneusde peperkorrels 
in een pan. 

• Zet de pan op een hoog vuur en breng de vloeistof aan de kook. 
• Kook het vocht in tot de helft van de oorspronkelijke hoeveelheid. 
• Passeer de ingekookte vloeistof (gastrique) door een bolzeef in een beslagkom. 
• Koel de gastrique af tot onder de 50 °C. 
• Voeg de eidooiers toe aan de gastrique en klop het mengsel au bain-marie tot 

het goed gebonden is. 
• Neem de beslagkom uit de bain-marie. 
• Voeg langzaam in een dun straaltje de geklaarde boter toe onder voortdurend 

kloppen. 
• Breng de saus op smaak met citroensap, zout en cayennepeper. 

Spinazie 

• Was de spinazie in koud water (2x) en verwijder de steeltjes. 
• Blancheer de spinazie kort. 
• Snijd de knoflook en sjalotten zeer fijn. 
• Fruit de knoflook en sjalotten aan, voeg de spinazie toe en breng op 

smaak. 
 

Garnituur 

• Hak de peterselie 
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Presentatie: 

• Verdeel de spinazie op een klein bordje. 
• Plaats het coquille erop en garneer met saus en peterselie. 
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Reerug met mousseline van knolselderij, kweeperen 
mousse en zilveruitjes 

 

Ingrediënten: voor 14 personen 

 

Reerug 

1 ½ reerug (ca. 2,5 kg) 

Kweeperen mousse: 

5 kweeperen in stukken 

2 klontjes boter 

1 citroen (sap) 

1 scheut zoete witte wijn 

1 el suiker 

Zilveruitjes: 

50 zilveruitjes 

2 klontjes boter 

2 scheutjes olijfolie 

2 snuifjes suiker 

Marinade: 

2 el suikersiroop 

4 el bietensap 
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2 scheutjes rode wijnazijn 

Saus: 

3 wortelen in stukjes 

1 ui in grove stukken 

5 tenen knoflook geplet 

5 speculaaskoekjes 

2 scheutjes olijfolie 

2 scheutjes wijnazijn 

2 scheutje Aceto  

5 dl rode wijn 

1 liter wildfond 

1 liter water 

3 takjes verse tijm 

5 laurierblaadjes 

5 cm gehakte gember 

10 zwarte peperbollen gekneusd 

1 el korianderzaadjes 

2 steranijs 
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Knolselder plakjes: 

2/3 knolselder 

2 klontjes boter 

zout 

Knolselder mousseline: 

1 1/3 knolselder 

boter 

2 dl room 

Gebakken zwammen: 

1 (tros) witte beukenzwam 

1 (tros) bruine beukenzwam 

olijfolie 

 

Bereidingswijze 

• Bereid de reerug voor: Snijd het vlees los van het karkas, verwijder de 
vliezen en snijd de filets in stukken van ca. 10 cm.  

• Verwijder de kleine filets aan het rugstuk (houd apart)  en kleur het 
karkas ca. 10 min. in de oven op 230°C. 

• Voor uitserveren: Verwarm de oven voor op 180°C. Bak de 10 stukken 
reefilet kort aan in de olijfolie, kruid met peper.  

• Bak ca. 4 min. af in de voorverwarmde oven. Laat even rusten en snijd 
in 3 stukken (kapjes eraf) 

• Bestrooi voor het serveren met zout. 
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Kweeperen mousse: 

• Bak de stukken kweepeer in gesmolten boter met het  citroensap en de 
wijn, voeg water toe tot de stukjes onder staan.  

• Laat ze minstens 1 uur op een zacht vuur stoven en pureer  tot een 
gladde crème.  

• Breng de mousse over in een spuitfles.  
Zilveruitjes: 

• Pel de zilveruitjes, voeg water toe tot ze net onderstaan en laat ze 
garen. 

• Snijd 30 gare uitjes in de helft en bak ze met de gesneden kant naar 
beneden aan in olijfolie en boter.  

• Breng de uitjes op smaak met peper en zout en laat ze zacht 
karamelliseren met de suiker. 

Marinade: 

• Snijd de overgebleven 20 gare uitjes in de helft en haal de rokken 
uiteen. Zet de uitjes met de marinade ca. 20-30 min. in de koelkast. 

• Haal ze voor het serveren uit de marinade en laat uitlekken. 
Saus: 

• Kleur de groenten aan in de olie, voeg de kruiden en specerijen toe en 
blus af met de azijn.  

• Laat dit kort inkoken en bevochtig met de rode wijn.  
• Laat kort reduceren en voeg de speculaas toe. 
• Breek de karkas in twee en leg in een grote pan, schep de saus erbij en 

bevochtig met de fond en water.  
• Laat minstens 1 uur op zacht vuur inkoken tot sausdikte. Zeef daarna de 

saus. 
Knolselder plakjes: 

• Snijd de knolselder in dunne plakjes en steek er 45 rondjes uit (diameter 
ongeveer 2 a 3 cm) 

• Kook de rondjes in ca. 20 min. gaar in water.  
• Warm de plakjes voor het serveren op in water met boter en zout. 
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Knolselder mousseline: 

• Snijd de knolselder in grove stukken en kook ca. 20-30 min. gaar in ruim 
gezouten water.  

• Giet af, kruid met peper en pureer met de boter en room. Breng de 
mousseline over in een spuitfles. 

Gebakken zwammen: 

• Snijd de zwammen los en bak ze aan in olijfolie. Voeg het zout pas op 
het einde van de baktijd toe. 

Serveren: 

• Leg per bord 3 stukken reefilet, plaats er 3 schijfjes knolselder tussen.  
• Werk af met 6 van de gebakken halve zilveruitjes, 4 gemarineerde 

zilveruitjes, dotjes knolselderpuree, dotjes kweeperenpuree.  
• Leg er de beukenzwammetjes tussen en serveer de saus apart 
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Crèmekaramel met lavendel-bramensaus en 
zwartepeper tuilles. 

 

Ingrediënten (14 personen) 

 

Custard: 

7 dl. slagroom  

4 dl melk  

200 gram suiker  

Rasp van 1 sinaasappel 

6 Eieren  

3 eidooiers  

3 eetlepels rozenwater  

Karamel: 

250 gram suiker 

1 dl water 

Lavendel-bramensaus: 

4 dl suikerstroop  

3 takjes lavendelbloemen 
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3 stuks steranijs 

6 eetlepels bramencoulis  

Zwarte-peper-tuille: 

150 gram boter (gesmolten)  

150 gram suiker 

120 gram boem 

150 gram eiwit 

4 gram zwarte peper (gemalen) 

Zout 

Garnering: 

1 doosjes bramen  

 

Bereiding: 

Custard: 

• Breng de melk samen met de room, de suiker en de sinaasappelrasp aan 
de kook. 

• Haal het mengsel van het vuur; doe een deksel op de pan en laat 30 
minuten trekken. 

• Breng het mengsel daarna opnieuw aan de kook. 
Karamel: 

• Breng de suiker met het water in een kleine steelpan met dikke bodem 
aan de kook op een middelhoog vuur. 
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• Laat het mengsel karamelliseren en mooi bruin worden. 
Lavendel-bramensaus: 

• Laat de lavendelbloemen en de steranijs ongeveer een half uur op zacht 
vuur in de suikerstroop trekken. 

• Meng de bramencoulis door de stroop;  
• Zeef het mengsel door een fijne zeef. 
• Laat de saus reduceren tot ze stroopachtig is. 

Zwarte-peper-tuille: 

• Verwarm de oven voor op 160˚C 
• Meng de boter met de bloem; laat het mengsel iets afkoelen. 
• Meng de overige ingrediënten door het mengsel. (Voorzichtig met de 

peper!) 
• Doe het beslag in een spuitzak. 
• Spuit het beslag op bakpapier in de gewenste vorm 
• Bak de tuilles in de oven gedurende 3 à 5 minuten tot ze lichtbruin zijn. 
• Laat ze afkoelen en bewaar ze tot gebruik in een luchtdichte bak. 

Custard: 

• Klop de eieren en de eierdooiers en roer het hete roommengsel er 
voorzichtig door. 

• Blijf het mengsel enkele minuten flink kloppen. 
• Zeef het mengsel door een fijne zeef. 
• Voeg het rozenwater toe en roer goed. 

Karamel: 

• Verwarm de oven voor op 150˚C 
• Vet vormpjes van ongeveer 5 cm Ø licht in. 
• Giet 1 eetlepel karamel op de bodem van ieder vormpje. 
• Beweeg het vormpje om de karamel gelijkmatig over de bodem te 

verdelen. 
• Bewaar de rest van de karamel en voeg hier 75 ml room aan toe. 
• Giet ongeveer 0,6 dl van de custard in ieder vormpje. 
• Plaats ze in een waterbak met heet water in een voorverwarmde oven 

totdat de custard stevig is. Ongeveer 40 a 45 minuten. 
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Serveren: 

• Stort de puddinkjes voorzichtig op koude borden. 
• Zorg ervoor dat alle karamel uit de vormpjes over de puddinkjes vloeit. 
• Druppel de eerder overgehouden karamel en de lavendel-bramensaus 

om de puddinkjes. 
• Steek stukjes tuille boven op de puddinkjes. 
• Garneer met de bramen. 
 

 
 


