
 
 
 
 

 
 
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. 

Mousse van beenham met pickles en jus van 
doperwtjes 
 
Ingrediënten: (10 personen) 
 
Mousse van beenham 
175 g gekookte beenham 
1 dl opgeklopte slagroom 
Peper en zout 
Jus van doperwten 
400 g doperwtjes 
1 st sjalotjes 
2,5 dl gevogeltebouillon 
Peper en zout 
 
Piccalilly 
Peterselie (ter garnering) 
 
Bereidingswijze: 
Mousse:  

• Snijd de gekookte ham in grove stukken. 
• Blend de gekookte beenham. 
• Wrijf het mengsel door een zeef. 
• Voeg de opgeklopte room toe en breng op smaak met peper en zout. 
• Doe de mousse in een spuitzak en leg koel weg. 

Jus van doperwtjes: 
• Snipper de sjalotten grof. 
• Stoof de erwtjes aan in boter samen met de sjalot. 
• Voeg na 5 minuten de bouillon toe en laat 30 minuten sudderen. 
• Blend en zeef om een mooie jus te verkrijgen en breng op smaak. 

Presentatie: 
• Neem een amuse glaasje. 
• Doe een laagje van de jus van doperwtjes onderin het glaasje. 
• Spuit in het midden van het glaasje een mooie gladde (zonder kartel) 

toef beenhammousse.  
• Dresseer hier bovenop wat piccalilly. 
• Werk het geheel af met een klein takje peterselie. 
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Amuse met fijne munterwtjes 

Ingrediënten: (voor 8 personen) 

1 eetlepel olie 
150 gram tuinerwten extra fijn (diepvries) 
1 eetlepel citroensap 
2 eetlepels verse munt fijngesneden + 8 muntblaadjes 
100 gram geitenkaas (Bettine Blanc), fijnverkruimeld 

Bereiding: 

• Verhit de olie op middelhoog vuur in een koekenpan, schep de bevroren 
tuinerwtjes erbij. Schep om tot het ijslaagje er net af is. 

• Breng op smaak met het citroensap, de munt, zout en peper. 
• Verdeel de helft van de erwtjes over de glaasjes, strooi er wat geitenkaas 

overheen (houd nog 1 eetlepel apart). 
• Verdeel de rest van de erwtjes over de geitenkaas en garneer met de rest 

van de kaas, wat (versgemalen) peper en een blaadje munt. 
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Salade van zelfgerookt gevogelte 
met verse kruiden. 
 
Ingrediënten: voor 10 personen 
 
800 gr kipfilet   
Marinade: 
zonnebloemolie  
2 teentjes knoflook   
citroensap 
zwarte peper              
Dressing: 
25 ml balsamico azijn                
25 ml witte wijnazijn                   
150 ml olijfolie 
Mosterd 
Gembersiroop  
peper en zout 
Garnering 
4 eieren  
Frisee sla               
½ bosje peterselie  
½ bosje bieslook 
1 ons pijnboompitten   
2 komkommers   
cherry tomaatjes                                                            
 
Bereiding: 
Marinade 
• Snipper de knoflook in grove stukjes. 
• Maak een marinade van de knoflook, olie, citroensap en zwarte peper 
Kipfilet 
• Marineer de kipfilet en laat even staan zodat de marinade in kan trekken. 
• Gril de kipfilets even aan in de grilpan zodat ze wat kleur krijgen. 
• Laat de rookpan op matig vuur warm worden. 
• Als de pan warm is 1 tot 2 eetlepels rookmot in het midden op de bodem 

van de pan doen en met het deksel op de pan verwarmen. 
• Als de rookmot rookt, de kipfilets op het rooster in de pan leggen. 
• Rook de kipfilet in ongeveer 10 minuten tot een kerntemperatuur van 65°C 
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Dressing 
• Voeg alle olie en azijn soorten bij elkaar in een blender. 
• Op smaak brengen met mosterd, gembersiroop en peper/zout. 
Garnering 
• Kook de eieren hard in 8 minuten en pel ze. 
• Was de sla en slinger deze droog in een centrifuge. 
• Spoel de komkommer af en snij deze in de lengte in plakjes met een 

kaasschaaf.  
• Rooster de pijnboompitjes in een droge pan tot ze goudbruin zijn. 
• Snijd het gerookte gevogelte in dunne plakjes. 
• Prak de eieren met een vork in kleine kruimeltjes. 
• Snijd alle verse kruiden zeer fijn en meng deze met het ei. 
• Was de cherry tomaatjes en snijd in vieren en verwijder de zaadjes. 
• Maak de borden op naar eigen inzicht. 
Presentatie: 
• Laat de kipfilet afkoelen en snijd in dunne plakjes. 
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Varkenshaas met champignonsaus 
 
 
Ingrediënten: 
10 personen 
 
10 st Varkenshaasjes   
150 gr Boter         
2 st Grote uien  
2 st Teentjes knoflook 
500 gr Champignons 
2 dl Witte wijn  
5  dl Crème fraîche of room 
2  eetl Gehakte peterselie 
7  dl Runderbouillon 
  Peper en zout 
 
Bereiding: 
 
• Bestrooi de varkenshaasjes met wat zout en peper. 
• Verhit de boter in een braadpan en laat deze warm worden. 
• Bak hierin de varkenshaasjes snel rondom bruin en leg deze in een 

ovenschaal of op een bakplaat. 
• Zet de ovenschaal in een voorverwarmde oven van 75-80 graden Cel. en 

doe de kerntemp.meter in het dikste varkenshaasje. 
• Laat de kerntemperatuur oplopen tot min. 63 graden Cel. 
Voor de saus: 
• Fruit de gehakte ui en knoflook aan in een pan tot deze mooi glazig is. Laat 

ze niet bruin worden. 
• Blus af met de wijn en laat deze geheel inkoken tot een droge massa. 
• Voeg de runderbouillon toe en laat deze zachtjes inkoken. 

 
• Maak de champignons schoon en snij deze in vieren. Bak ze dan op een 

heet vuur in wat boter tot ze mooi bruin zijn. Breng op smaak met peper en 
zout. 

• Hak de peterselie fijn en bewaar deze. 
• Als de saus op dikte is zeef je deze door een fijne zeef. 
• Breng de saus op smaak met de crème fraîche en peper en zout. 
• Roer de champignons en de peterselie door de saus. En serveer. 
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Stampotje van andijvie 
 

Ingrediënten: (voor 10 personen) 

 
400 gram aardappels 
100 ml melk 
100 gram koude boter in blokjes 
300 gram andijvie 
 
 
Bereiding: 

 
• Schil de aardappels, snijd ze in even grote stukken en kook ze met een 

beetje zout in ruim water. 
• Snijd de andijvie fijn. 
• Giet de aardappels af en maak ze fijn met een pureeknijper 
• Verwarm de melk en roer die door de puree met een garde. 
• Roer de boter door de puree. 
• Meng de rauwe andijvie door de warme puree en laat ze nog even garen. 
• Breng op smaak met zout en peper. 
 

 
 

 
  



 
 
 
 

 
 
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. 

Gekarameliseerde worteltjes 
 
Ingrediënten: (10 personen) 
 
1 bosje bospeen 
20 gram boter 
50 gram suiker 
½ flesje jus d’orange 
 
Bereiding: 
 

• Maak de worteltjes schoon en snijd ze schuin in stukjes. 
• Kook ze beetgaar. 
• doe vlak voor het opdienen de boter in een pan en fruit de worteltjes aan 

tot ze gaan glanzen. 
• Voeg de suiker toe. 
• Blus af met de jus d’orange. 
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Limoenparfait 
 

Ingrediënten: (10 kleine ringen)  

 
200 ml slagroom 
1 ei 
3 st eierdooiers of 90 gram eigeel gepasteuriseerd  
60 gr suiker 
scheutje limoncello 
beetje sap en rasp van 2 limoenen 
 
 

Bereiding: 
• Klop de slagroom lobbig en zet deze koud tot gebruik.  
• Doe de eieren, de eidooiers met de suiker in een pan. 
• Klop au-bain marie op tot 75°C. 
• Als de massa is gebonden, snel koud en taai kloppen tot een luchtige 

substantie  
• Spatel de slagroom erdoor en vervolgens de limoncello, limoensap en 

rasp. 
• Doe in de vormpjes en zet tenminste 12 uur in de diepvries of in een 

snelvriezer. 
 

  
 
 
 

 
 
  



 
 
 
 

 
 
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. 

Tompouce van bladerdeeg met witte chocolade  
 

Ingrediënten: (10 personen) 
Tompouce 
4 plakjes bladerdeeg 
1 ei 
poedersuiker 
50 gram pure chocolade 
Crème 
1 vanillestokje 
2 tonkabonen 
1 ½ dl melk 
2 blaadjes gelatine 
75 gram witte chocolade 
125 gram mascarpone 
1 dl slagroom 
½ dl scheutje amaretto, drambuie, grappa ( of melk) 
 
Bereiding: 
Tompouce: 

• Snijd de plakjes bladerdeeg in 3 repen.  
• Klop het ei los en bestrijk het bladerdeeg. 
• Bestrooi royaal met poedersuiker 
• Bak de plakjes korstdeeg in een oven op 200 °C goudbruin ( 8-10 

minuten) 
• Snijd het korstdeeg dwars doormidden. 
• Smelt de chocolade. 
• Bestrijk een kant van de plakjes bladerdeeg met de chocolade 

Crème: 
• Snijd het vanillestokje in de lengte open en doe het bij in de melk.  
• Rasp de tonkabonen fijn en doe ook in de melk. 
• Laat de melk 15 minuten trekken op een laag vuur. (niet koken) 
• Leg de gelatineblaadjes in een bodempje koud water. 
• Haal het vanillestokje uit de melk schraap de zaadjes eruit en voeg toe 

aan de melk. 
• Los de geweekte gelatine op in de warme melk en giet over de chocolade 

en roer totdat de chocolade gesmolten is. (eventueel au-bain marie). 
• Laat afkoelen door het mengsel in een bak met water te zetten en roer 

regelmatig tot de crème lobbig is. 
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• Roer de mascarpone met de drankjes tot een glad mengsel en schep 
door het melkmengsel. 

• Klop de slagroom half stijf en schep ook door de lobbige massa 
• Spuit de crème op de plakjes bladerdeeg leg er een plakje op en  

bestrooi met poedersuiker. 
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Frambozencoulis  
 

Ingrediënten: (10 personen) 
 
150 g frambozen 
2 el monin framboise (siroop) 
100 g suiker 
50 ml witte wijn 
aardappelzetmeel 
 
 
Bereiding: 

• Pureer de frambozen met een staafmixer. Voeg de siroop, suiker 50 ml 
water en de witte wijn toe en breng aan de kook. Haal van het vuur en 
passeer door een zeef.  

• Doe de saus terug in de pan en bind met aardappelzetmeel tot de 
gewenste dikte. Roer daarvoor, afhankelijk van de hoeveelheid vocht, 
1 of meer theelepels aardappelzetmeel door een beetje koud water, 
schenk dit mengel bij de frambozensaus en breng aan de kook. Bij 
verhitting bindt het zetmeel het vocht.    

 
 
 


