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roomsaus 
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Steak tartaar 2020 - geitenkaasschuim –  
aardappel 
Ingrediënten 18 personen  
 
Steak tartaar 
600 g bavette 
3 st augurken 
¼ bosje peterselie 
25 g kappertjes 
1 st sjalot 
2 teentje knoflook 
1 st citroengras 
10 g trassi 
1 st vleestomaat 
3 el zoete sojasaus 
1 st ei 
3 el witte wijnazijn 
olie 
zout 
sambal 
citroensap 
Geitenkaasschuim 
1 dl room 
125 g verse geitenkaas (rolletje bokkensprong) 
1 dl kokosmelk 
Garnituur 
1 st citroen 
1 st kleine rode peper 
2 st aardappelen 
 
BEREIDING 
Steak tartaar 
• Snijd het vlees zeer fijn of gebruik de gehaktmolen met grove plaat op de 

keukenmachine 
• Snijd de augurken in zeer fijne brunoise, hak de peterselie en kappertjes fijn en 

bewaar  voor verdere verwerking. 
• Verwijder de onderste 5 centimeter van het citroengras en wrijf het goede deel, 

de sjalot, de knoflook en trassi in een vijzel tot pasta en druk door een zeef. 
• Stoof de pasta in een pan met een beetje olie op laag vuur. 
• Plisseer de tomaat en snijd in stukken en voeg samen met de sojasaus, ei en 

azijn toe aan de pasta. 
• Laat de massa enkele minuten sudderen en koel vervolgens terug. 
• Meng het vlees met de pasta en voeg de peterselie, kappertjes, augurk toe 
• Breng op smaak met zout, sambal en citroensap. 
• Zet koel weg voor serveren. 
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Geitenkaasschuim 
• Verwarm de room, kokosmelk en kaas tot een massa en roer glad en haal van 

het vuur. 
• Wrijf door een fijne zeef, vul de kidde en draai er twee patronen op. 
Garnituur 
• Verwarm de oven voor op 200°C en maak de aardappelen zuiver. 
• Wikkel de aardappelen in een stukje aluminiumfolie, laat gedeeltelijk open en 

besprenkel de aardappelen met olijfolie en wat zout. 
• Laat ze 45 minuten garen in de oven, koel terug en snijd in kleine brunoise. 
• Frituur eventueel twee maal de blokjes gepofte aardappel goudbruin. 
• Rasp de citroen en snijd de peper zeer fijn. 
PRESENTATIE 
• Verdeel bolletjes tartaar midden op een bord. 
• Strooi aardappel, citroenrasp en peper over het gerecht. Spuit de mousse erop en 

serveer direct uit. 
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Gogi mandu - romige tofu shiitake soep 
Ingrediënten 18 personen 
Gogi mandu 
18 st gyoza vellen 
1 st gedroogde shiitakes 
25 g mie 
100 g stevige tofu 
1 st lenteui 
1/8 st chinese kool 
1½ teen knoflook 
1 el sojasaus 
1 el sesamolie 
½ eetlepel plantaardige olie 
100 g gehakt 
zonnebloemolie 
water 
peper 
Tofu shiitake soep 
200 g silken tofu 
30 g gedroogde shiitake 
200 g eryngii 
2 liter runderbouillon 
tsuyu 
witte wijn azijn 
zonnebloemolie 
Garnituur 
2 st lente-ui 
 
BEREIDING 
Gogi mandu 
• Zet de shiitakes 15 minuten in heet water, laat ze weken, laat uitlekken en hak 

vervolgens fijn. 
• Week de mie in een aparte kom 10 minuten in kokend water, spoel koud af, laat 

uitlekken en snijd in stukjes van 5 millimeter. 
• Snijd de lenteui klein, en de kool in fijne jullienne. 
• Verkruimel de tofu fijn en voeg hier de mie, shiitakes, lente-ui, kool, knoflook, 

sojasaus, sesamolie en olie aan toe. 
• Breng op smaak met wat peper. 
• Bak het gehakt rul in een pan en roer het tofumengsel erdoor, bak het geheel 

nog 3 minuten en laat volledig afkoelen. 
• Leg een gyoza vel plat in de hand en schep twee theelepels vulling midden op het 

vel. 
• Bestrijk met bevochtigde vingers de randen van het vel, vouw het vel dubbel en 

druk de randen op elkaar. 
• Bevochtig de platte voorzijde van de mandu 
• Zorg dat de mandu plat blijft en knijp de halfcirkelvormige rand om de centimeter 
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tussen je vingers, zodat er een ribbelrand ontstaat. 
• Vul de resterende vellen op gelijke wijze. 
• Verhit wat olie in een pan en bak ze aan een kant in twee minuten bruin. 
• Draai de mandu om, voeg wat water toe in de pan en sluit af met een deksel. 
• Verwijder na twee minuten het deksel, de mandu moet nu half knapperig en half 
• gestoomd zijn. 
• Laat de pan nog een minuutje op het vuur staan als er nog water in de pan zit. 
Tofu – shiitake soep 
• Week de gedroogde shiitake een uur in 200 milliliter koud water, zodat de 

shiitake onder water staan. 
• Snijd de eryngii in stukken en bak in een kleine hoeveelheid olie. 
• Giet de bouillon en het weekvocht van de shiitake en de fijn gesneden shiitake, 

bij de eryngii en breng rustig aan de kook. 
• Voeg de tofu toe en laat 5 minuten rustig koken. 
• Pureer in de keukenmachine de soep tot een romige massa. 
• Breng op smaak met tsuyu en de azijn. 
Garnituur 
• Snijd de lente-ui in zeer fijne ringetjes. 
PRESENTATIE 
• Schep de soep in een klein kleine kom, serveer de mandu ernaast op een bordje. 
• Garneer de soep met een paar ringetjes lenteui. 
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Diamanthaas - wortel zoet-fris - wortel bitter-fris 
roomsaus 
Ingrediënten 18 personen 
Diamanthaas 
1 ½ kg diamanthaas 
½ fles bietensap 
1 dl balsamico azijn 
peper en zout 
Wortel zoet fris 
18 st kleine bospeen 
40 g suiker 
1 eetlepel witte wijnazijn 
2 st laurierblad 
1 el mosterdzaad 
2 st kardemompeulen 
Roomsaus 
1 liter runderbouillon 
125 ml zure room 
1 st ui 
xantana 
peper en zout 
Wortel bosui   
18 bosuitjes 
18 kleine bospeen 
5 takjes tijm 
2 eetlepels witte wijnazijn 
50 g bruine basterdsuiker 
1 dl olie  
4 st laurierblad 
5 gram anijszaad 
Garnituur 
cress 
Maldon zout 
 
BEREIDING 
Diamanthaas 
• Rook de diamanthaas voor circa 5-7 minuten op een niet te hoog vuur 

en bestrooi na roken met peper en zout. 
• Kook het bietensap in tot 1 deciliter, meng met balsamico azijn en wrijf hiermee 

het vlees in. 
• Vacumeer, laat half uur infuseren en plaats daarna in de röner op 55 °C voor 

90 minuten. 
• Maak goed droog, bak zeer kort voor serveren op de bakplaat. 
• Snijd 18 tournedos voor serveren. 
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Wortel zoet-fris 
• Rasp de kardemompeulen fijn. 
• Meng alle ingrediënten en trek vacuüm met de bospeen en gaar gedurende 

minimaal 75 minuten in de stoomoven op 95°C tot serveren. 
• Controleer de gaarheid voor serveren. 
Roomsaus 
• Snipper de ui, fruit deze aan, voeg de zure room toe en laat licht karamelliseren. 
• Voeg 800 ml van de bouillon toe en kook 1/3 in, passeer door een zeef en breng 

op smaak. ( bewaar 200 ml bouillon voor de wortel bosui ) 
• Bind eventueel met xantana. 
Wortel bosui 
• Meng alle ingrediënten, bedek met aluminiumfolie en gaar in een ovenschaal in 

de oven op 130°C. 
• Controleer tijdens garing de gaarheid van de bosuitjes en haal deze er tijdig uit. 
• Gaar de bospeen verder, passeer door een zeef en vang de marinade op. 
• Monteer met koude boter de marinade met de rest (200 ml) van de bouillon uit 

de roomsaus met de staafmixer en bewaar tot serveren. 
PRESENTATIE 
• Plaats een kleine tournedos midden op het bord en garneer met een beetje 

Maldon schilferzout. 
• Plaats de wortel aan twee kanten van het vlees en de bosui erop, serveer saus 

naast het gerecht. 
• Druppel de marinade over de groenten en garneer met cress. 
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Aardappel gestoofd  
ingrediënten 18 personen 
 
9 aardappels roseval 
1 takje rozemarijn 
3 takjes tijm 
2 teentjes knoflook 
300 ml wildfond 
½ runderbouillonblokje 
 
 
Bereiding: 

• Was de aardappels, controleer op pitjes en snijd 1x doormidden in de lengte 
• Snipper de teentjes knoflook 
• Leg de aardappels naast elkaar met de gesneden zijde op de bodem van een 

koekenpan 
• Schenk de wild bouillon erbij, het bouillonblokje en eventueel nog wat water. 
•  Voeg de takjes rozemarijn, tijm en de knoflook toe. 
• Breng aan de kook. Als het kookt het vuur zeer laag zetten en de aardappels 

met een deksel op de pan garen.  
• Eventueel aanvullen met water als het droog kookt. 
• Leg een halve aardappel op ieder bord bij serveren. 
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Ananas – crème mascarpone – gel exotisch fruit – 
mangoparfait- espuma exotisch fruit – kletskop kokos 
Ingrediënten 18 personen 
Ananas 
1 st grote ananas 
2 takjes rozemarijn 
2 dl Bacardi Lemon 
1 eetlepel vanillesuiker 
200 gr suiker 
50 gr honing 
Crème mascarpone-vanille roze peper 
500 gr mascarpone 
1 eetlepel vanillesuiker 
100 gr poedersuiker 
20 gr roze peper 
Gel exotisch fruit 
400 gr exotisch fruit coulis 
200 gr suiker 
4 g agar agar 
Mangoparfait 
250 ml. ongezoete slagroom 
3 mango’s 
2 st eieren                                                 
5 st eierdooiers    
125 gr suiker 
1 dl grand marnier                                           
Espuma exotisch fruit 
300 gr exotisch fruit coulis 
200 gr kokosroom 
200 gr suiker 
1 dl Bacardi Lemon 
45 gr Pro Espuma Cold 
Kletskop kokos 
300 gr florentinepoeder 
150 gr kokos 
 
BEREIDING 
Ananas 
• Maak de ananas schoon, snijd in 4 stukken en verwijder de kern. 
• Zet de suiker met water op en maak een blonde karamel van de suiker. 
• Blus af met de Bacardi, voeg de vanillesuiker en de honing toe. 
• Verdeel de ananas en de marinade over 2 vacumeerzakken en voeg een paar 

blaadjes rozemarijn toe. 
• Gaar 1 uur op 80°C in de roner. 
• Koel af op ijswater, snijd in mooie gelijke stukken en bewaar tot serveren. 
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Crème mascarpone-vanille-roze peper 
• Voeg de vanille- en poedersuiker toe aan de mascarpone en klop helemaal stijf. 
• Vijzel de peper fijn en voeg deze toe, doe in een spuitzak en bewaar koel tot 

serveren. 
Gel exotisch fruit 
• Breng de coulis met de suiker aan de kook. 
• Voeg de agar agar toe en laat nog even doorkoken. 
• Passeer door een zeef in een grote schaal. 
• Laat de massa afkoelen, draai er met de keukenmachine een gladde gel van en 

verdun eventueel met een beetje water. 
Mangoparfait 
• Klop de zeer koude slagroom stijf en zet deze koud tot gebruik. 
• 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 met een spatel tot een 

luchtige substantie. Eventueel in een bak met ijswater zetten. 
• Schil de mango. Snijd in stukken en mix in de blender tot een puree. 
• Spatel (niet roeren) nu de room en de mangocoulis door de eiermassa. 
• Voeg de grand marnier toe. 
• Stort in een schaal of in kleine vormpjes en zet ongeveer 3 uur in de diepvries. 
Espuma exotisch fruit 
• Meng de coulis met de kokosroom, suiker en de Bacardi en breng aan de kook. 
• Laat afkoelen. 
• Voeg de pro espuma bij 500 gram massa en doe in een kidde met 1 patroon en 

zet koud. 
Kletskop kokos 
• Meng de ingrediënten en verdeel de massa op een bakmat. 
• Bak gedurende 4 minuten in hetelucht op 165°C tot een grote kletskop en breek 

in grove stukken. 
PRESENTATIE 
• Leg in het midden van het bord stukjes ananas en giet daarover wat gel. 
• Spuit hier rond omheen om-en-om enkele toefjes mascarpone crème en espuma. 
• Plaats een blokje parfait op de stukjes ananas en garneer met stukjes kletskop. 
	
 


