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Kookclub Berry Menu 18-06-2020 

 
Amuse: 

Zalm-papadum 
 

Voorgerecht: 
Roodbaars- parelcouscous – tomaat - zeekraal en antiboise 

 
 

Tussengerecht: 
Licht gebonden aspergesoep met parmaham 

 
 

Hoofdgerecht: 
In knoflook gebraden lamsfilet, jonge bospeen en witte 

asperges en gekonfijte aardappel 
 
 

Nagerecht: 
Panna Cotta met ananas, passievruchtengelei en  

Pina coladaschuim 

 
	
 



www.culinaircentrum.nl
0492-381565

   
      

  

 2 

Zalm - papadum 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
Zalm 
500 g zalm 
1 dl chilisaus 
1 dl oestersaus 
1 st limoen (rasp / sap) 
½  st rode peper 
zout 
Garnering 
50 g sesamzaad 
5 st papadums 
2 st bosuitjes 
1/5 bosje koriander 
 
Bereiding: 
Zalm 
• Snijd de zalm in 18 blokjes. 
• Snijd de rode peper fijn. 
• Meng de chilisaus, limoensap en oestersaus. 
• Voeg de fijngesneden rode peper toe. Breng eventueel op smaak met zout. 
• Marineer de zalm in de saus.  
• Bewaar de marinade voor garnering. 
• Gaar de zalm in de oven op 120° C, kerntemperatuur 50°C. 
Garnering 
• Strijk de papadums dun in met olie. 
• Frituur de papadums in de frituur. 
• Snijd de bosuitjes in ringen en snijd de koriander fijn. 
• Rooster het sesamzaad. 
Presentatie 
• Plaats de zalm op de papadum en bestrooi met sesamzaad, limoenrasp, bosuitjes 

en koriander. 
• Garneer met wat druppels marinade. 
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Roodbaars- parelcouscous – tomaat - zeekraal en 
antiboise 
Ingrediënten: (10 personen) 
 
Roodbaars 
1 kg. roodbaars 
olijfolie 
takje rozemarijn 
roomboter 
Tomaat  
2 tomaten cour de boeuf (vleestomaten) 
2 groene tomaten 
Tomaat antiboise  
3 tomaten 
1 sjalotten 
1 teen knoflook 
1 takje tijm 
1 takje dragon 
50 ml tomatensap 
scheutje Aceto balsamico 
zout en peper 
olijfolie 
Parelcouscous 
½ st paprika groen 
2 st sjalot 
2 teentjes knoflook 
1 el tomatenpuree 
750 ml gevogeltebouillon 
5 st radijsjes 
300 g parelcouscous 
Garnering 
100 gram zwarte olijven 
150 gram zeekraal  
100 ml kippenbouillon 
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Bereiding: 
Roodbaars 

• Verwijder de graatjes van de roodbaars en snijd in mooie gelijke porties 
(bij doorgifte gaan we de roodbaars bakken) 

• Neem 3 bakpannen en voeg olijfolie toe, laat de pan warm worden en voeg 
dan de roodbaars toe en bak rustig aan tot de vis mooi krokant is en draai dan 
om. 

• Voeg een takje rozemarijn toe en voeg roomboter toe en arroseer over de 
roodbaarsfilets (arroseren = bedruipen met het vet in de pan) 

Tomaat  
• Snijd de cour de boeuf tomaat in 20 partjes  
• Snijd de groene tomaat ook in 20 partjes 

Tomaat antiboise  
• Zet een pan met ruim water op en breng aan de kook 
• Zet in de tomaatjes een kruisje 
• Zet een bak met ijswater klaar  
• Dompel de tomaten 10 seconden in het kokende water en doe ze daarna in het 

ijswater  
• Laat afkoelen en verwijder het velletje (Dit heet pliceren) 
• Verwijder de zaadlijsten en snijd de tomaten in brunoise 
• Snipper de sjalotjes fijn en hak de teen knoflook ook fijn  
• Fruit de sjalot en knoflook op middelmatig vuur in olie 
• Voeg een takje tijm toe en een takje dragon en blus af met het tomatensap 
• Voeg een scheutje Aceto balsamico toe en haal de pan van het vuur 
• Voeg de brunoise van tomaat toe en breng op smaak met zout en peper 
• Als het mengsel iets is afgekoeld voegen we 2 keer zoveel olijfolie toe en laat 

rusten  
Parelcouscous  

• Snijd de paprika in zeer fijne brunoise van 2 mm. 
• Snijd de radijsjes in zeer fijne brunoise van 2 mm. 
• Snipper de sjalot zeer fijn en wrijf de knoflook fijn. 
• Fruit de sjalot, knoflook en paprika aan.  
• Voeg tomatenpuree toe en roer door. 
• Roer de couscous erdoor en voeg kokende bouillon toe. 
• Haal van het vuur als het gaar is en voeg de radijsbrunoise en fijngesneden 

dragonblaadjes toe. 
Garnering 

• Snijd de zwarte olijven in dunne plakjes en houd apart 
• Maak de zeekraal schoon door de dikke onderkantjes van de takjes te halen. 
• Bij het dresseren van het gerecht :een klontje boter in een pan verwarmen de 

zeekraal toevoegen en afblussen met de kippenbouillon zeef en houd de 
zeekraal apart en meng met de olijven 

Opmaak  
• Leg de partjes tomaat op het bord en de parelcouscous en leg de roodbaars op 

de couscous  
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• Schep de zeekraal met olijf over de roodbaars en voeg als laatste de antiboise 
toe 
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Licht gebonden aspergesoep met parmaham 
 

Ingrediënten (18 personen) 

2 ltr. aspergevocht 
½ ltr. gevogeltebouillon 
80 gram boter 
80 gram bloem 
100 gram witte wijn 
3 dl room 
4 dl crème fraiche 
100 gram parmaham 
¼ bos peterselie 
zout 
peper 
 

Bereiding: 
1. Maak van boter en bloem een roux (boter smelten, bloem toevoegen en met 

een garde doorroeren en op een laag vuur 2 minuten langzaam de bloem 
laten garen.) 

2. Gevogeltebouillon en aspergevocht toevoegen en goed doorroeren. (eerst 
gevogeltebouillon) 

3. Zacht doorkoken (bloem smaak met verdwijnen) 
4. Zeef de soep door een fijne zeef. 
5. Room en crème fraiche toevoegen . Langzaam laten trekken en op smaak 

brengen met zout en peper. 
6. Peterselie hakken en de parmaham fijn snijden. 
 
Presentatie: 
Verdeel het garnituur van peterselie en parmaham over de soepkopjes en 
schenk de soep erbij. 
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In knoflook gebraden lamsfilet, komkommer, 
jonge bospeen en witte asperges 
 
Ingrediënten (18 personen) 
 
Vlees: 
9 stuks Lamsrugfilet(van ± 180 gram) 
16 tenen knoflook 
Zonnebloemolie 
Zout 
Peper 
 
Groenten: 
1 stuks komkommer 
12 stuks jonge bospeentjes 
36 stuks witte asperges 
600 gram jonge spinazie 
Boter 
Nootmuskaat 
 
Lamsjus: 
8 dl lamsfond 
4 dl kalfsfond 
Knoflook 
Tijm 
Rozemarijn 
 
Bereiding: 
Groenten: 

• Snijd de komkommer over de lengte doormidden; verwijder de zaadlijsten. 
Snijd de komkommer in brunoise 

• Schil de bospeentjes. Snijd de bospeen in kleine stukjes. 
• Schil de asperges en snijd in twee gelijke lengtes. 
• Kook de komkommer en de bospeen ieder afzonderlijk in licht gezouten water 

net gaar. 
• Giet ze af. 
• Blancheer de spinazie en laat ze goed uitlekken  
• Blancheer de asperges kort in kokend gezouten water en giet ze af. 
• Houd wat kookvocht van de asperges  apart voor later. 
• Stoof de groenten elk apart na in een beetje boter en breng op smaak. Houd 

ze warm in een oven van 60ºC 
• Verwarm de asperges kort voor het serveren in een beetje kookvocht. 
• Verwarm de spinazie met wat boter en breng op smaak met peper, zout  
• en  nootmuskaat. Houd de spinazie warm. 
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Vlees: 
• Verwarm de oven voor op 120 C 
• Kruid lamsrugfilets met zout en peper en braad ze kort aan in de olie. 
• Pureer de schoongemaakte knoflook met de zonnebloemolie 
• Wrijf het vlees hiermee in.  
• Bak aan in een pan en braad verder in de oven met de kernthermometer 

Saus: 
• Breng de lamsfond, kalfsfond, tijm en de rozemarijn samen aan de kook. 
• Laat de saus iets inkoken en zeef hem. 

 
Serveren: 

• Snijd de lamsfilets in plakken en verdeel die over de voorverwarmde borden. 
• Schep een schepje spinazie op het bord en schik met de overige groenten  
• Leg de asperges evenwijdig aan elkaar op het vlees  
• Nappeer met de saus 
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Gekonfijte aardappel 
Ingrediënten: (18 personen) 
 
1 takje rozemarijn  
2 takjes tijm 
1 blaadje laurier 
2 sjalotten  
2 tenen knoflook  
1 laurierblaadje  
Olijfolie 
10 Roseval aardappels  
 
Bereiding: 
 

• Maak de aardappelen schoon, alleen goed wassen 
• Snijd de sjalotten grof en hak de knoflook grof 
• Zet een pan op het vuur en fruit de sjalot en knoflook fruit aan en voeg de 

tijm, rozemarijn en laurier toe en zet apart 
• Doe de aardappelen in de pan met de kruiden en zet onder olie en gaar het op 

ongeveer 85 graden op het vuur (dus mag niet koken) tot je ze makkelijk in 
kan prikken en haal dan uit de olie en laat afkoelen  

• Dan snijd je de aardappels in 2en en grill ze in een mooi ruitje op de grillpan 
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Panna Cotta met ananas en  Pina coladaschuim 
 
Ingrediënten (18 personen) 
 
Panna cotta 
8 dl room 
2 dl volle melk 
200 g suiker 
1 eetlepel vanillesuiker 
6 blaadjes gelatine 
1 dl Grappa 
 
Gebakken ananas 
1 ananas 
100 g bruine basterdsuiker 
5 steranijs 
2 kruidnagel 
3 laurierblad 
1 dl witte wijnazijn 
½ ltr witte wijn 
boter 
 
Pina colada schuim 
2 blaadjes gelatine 
3,5 dl kokosmelk 
50 ml malibu 
40 gram witte basterdsuiker 
2 dl slagroom 
2 eidooiers 
 
Garnituur 
1 stuks limoen  
affilia cress 
 
Bereiding: 
 
Panna Cotta 
1. Room, melk, suiker en de vanillesuiker aan de kook en laat 10 min 
onder plasticfolie afkoelen. 
2. Week de gelatine in koud water, oplossen in de warme grappa, vervolgens 
toevoegen aan de melk/ room massa. 
3. Verdeel de compositie in vormpjes en op laten stijven in de koeling 
 
 
Gebakken ananas 
1. Ananas schillen en pitten eruit snijden. 
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2. Bak de ananas kort in een beetje boter en voeg de basterdsuiker, steranijs, 
kruidnagel en laurier toe. 
3. Afblussen met witte wijnazijn en witte wijn, ananas verder garen in de oven 
160°C ± 45 min en regelmatig bedruipen. 
4. Ananas afkoelen en in dunne plakken snijden ± 2 mm.  
5. De harde kern verwijderen. 
 
Pina colada schuim 
1. Week de gelatine in koud water. 
2. Doe de kokosmelk, malibu en suiker in een pan en verwarm dit mengsel 
3. Knijp de gelatine uit en los die op in het mengsel. 
4. Voeg de room toe, breng aan de kook tot 60 graden en roer de eidooiers erdoor. 
5. Vul de sifon voor 2/3 en draai er twee patronen in. 
6. Zet in de koeling. 
 
Presentatie: 
1. De ananas in de dunne plakken in de lengte uitleggen op een langwerpig bord. 
2. Plaats de panna cotta, op de ananas. 
3. Rasp een beetje limoen op de panna cotta. 
4. Spuit een toefje pinacolada schuim op de ananas 
5. Garneer met een takje cress. 
 

 

 


