
 

 

 

 

10 personen 

 
 

Het menu 
 
 
 
 

Witte port met tonic 
 

*** 
 

Hammousse met een twist  
 

*** 
 

Kalfslende besprenkeld met een lauwwarme vinaigrette van kappertjes en limoen en 
pompoensaus 

 
*** 

 
Hertenrug filet met zoete aardappel, gesmoorde boerenkool en heerlijke jus 

 
*** 

 
Limoncello parfait met citroengranité  

 
*** 

 
Een soepje van roodfruit met roomijs, munt siponade en gemalen zwarte peper 

  



Kalfslende besprenkeld met een lauwwarme vinaigrette van 
kappertjes en limoen en pompoensaus 
 
 
Kalfslende 
 
Ingrediënten: 

 1000 gr Kalflende 
 
Voorbereidingen: 
Kruit en bak de kalflende aan beide kanten. Wikkel de kalfslende in aluminiumfolie en laat de 
kalfslende rusten op een warme plek.   
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de kalflende langzaam tot de gewenste temperatuur van (58 graden). Serveer de 
kalflende met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
Vinaigrette van limoen en kappertjes 
 
Ingrediënten: 

 90g Gezouten kappertjes 

 6g Rozemarijn 

 300 gr Boter 

 Zonnebloemolie 

 3 Limoenen  

 Limecress voor de garnering 
 
Voorbereidingen: 
Ontzilt de gezouten kappertjes. Leg de helft hiervan droog en frituur kort tot ze krokant zijn 
(het frituren kan het beste vlak voor het serveren, dan zijn de kappertjes mooi krokant). Hak 
de rozemarijn fijn. Snijd partjes van de limoenen en pers het sap bij de roomboter. Voeg de 
gehakte rozemarijn en de andere helft van de kappertjes toe en smaak flink af. Warm de 
vinaigrette lichtjes op (mag absoluut niet koken). 
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de vinaigrette lichtjes op (mag absoluut niet koken). Serveer de vinaigrette met de 
overige onderdelen van het gerecht. De lime cress gebruik je om te garneren. 

 
 

  



Pompoencrème 
 
Ingrediënten: 

 3/4 Pompoen 

 180 ml room 

 peper en zout naar smaak 
 
Voorbereidingen: 
Schil de pompoen en snijd deze in gelijke stukjes. Gaar pompoen in de room en pureer tot 
een gladde massa. Kruid af met peper en zout. 
 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de pompoenpuree met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
Gepote rode bietjes 
 
Ingrediënten: 

 Rode bietjes klein 
 
Voorbereidingen: 
Doe de bietjes in aluminiumfolie en pof de bietjes in een klein half uur op 180 graden in de 
oven.   
 
Bereidingswijze: 
Serveer de bietjes met de overige onderdelen van het gerecht. 
 

  



Hertenrug met zoete aardappel, gesmoorde boerenkool en heerlijke 
jus 
 
Zoete aardappel 
 
Ingrediënten: 

 14  zoete aardappels 

 2  limoen (naar smaak) 

 170 ml olijfolie extra vierge 
 
Mise en place: 
Verwarm de oven voor op 175 °C. 
Verpak de zoete aardappels in dubbel aluminiumfolie en pof ze in circa 1 uur en 15 minuten 
gaar en zacht in de oven. Laat de aardappels afkoelen tot handwarm, halveer ze, schep het 
zachte vlees uit de schillen en druk het zachte vlees meteen met een spatel of pollepel door 
een bolzeef. Roer er met een spatel olijfolie door en breng op smaak met limoensap, een 
beetje zeezout en versgemalen peper. Bewaar voor de eindbereiding. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de zoete aardappel met de overige onderdelen van het gerecht.  
 
 
Hertenrug 
 
Ingrediënten: 

 1500 g hertenrug 

 4 el olijfolie om te bakken 

 4 el roomboter 
 
Mise en place: 
Verwarm de oven voor op 95 °C. 
Verhit de olijfolie met boter in een bakpan. Bestrooi de hertenrug met zeezout en 
versgemalen zwarte peper en braad de hertenrug rondom in 3-4 minuten bruin in de bakpan. 
Wikkel de hertenrug in aluminiumfolie en leg het op een warme plek.  
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de oven voor op 125 °C. Leg de hertenrug in de oven zodat het vlees langzaam 
gaart. Als het vlees een kerntemperatuur van 58 graden heeft, dan kan je het vlees serveren.  
 
 
  



Gesmoorde boerenkool 
 
Ingrediënten: 

 3.5 stronk boerenkool 

 3.5 teentje knoflook 

 walnoten 

 2 tl zeezout 

 350 g geraspte Parmezaanse kaas 

 262 ml notenolie 

 262 ml olijfolie extra vierge 
 
Mise en place: 
Scheur de boerenkoolbladeren van de stelen. Snijd de harde nerven eruit. Blancheer de 
bladeren in 5 minuten beetgaar in ruim kokend water met zeezout. Giet de boerenkool af en 
spoel af met koud water. 
Pel voor de walnotensaus de knoflook en vijzel de knoflook met zeezout en walnoten fijn. 
Voeg de geraspte kaas toe, schenk er olijf- en notenolie bij tot de notensaus een dikke maar 
smeuïge substantie heeft.  
 
 
Jus:  
 
Ingrediënten  

 de ketting van de hertenrug 

 knoflook naar smaak 

 tijm naar smaak 

 overige specerijen 
 
Mise en place: 
Vraag naar de chef... 
 
 
Opmaak bord 
Verdeel de boerenkool hoog in het midden van borden. 
Snijd het vlees in plakken van ongeveer 3 millimeter dik en leg 6 plakken over de 
boerenkool. 
Leg drie quenelles zoete aardappelcrème aan één kant van het vlees en lepel een beetje 
notensaus aan de andere kant van het vlees op de borden. Schenk de jus over het vlees.  
 

  



Een soepje van roodfruit met roomijs, munt siponade en gemalen 
zwarte peper 
 
 
Soepje van roodfruit 
 
Ingrediënten: 

 700 gram aardbeien 

 400 g bramen 

 400 g frambozen  

 1500 liter suikerwater (laat 50% water en 50% suiker 5 minuten koken) 

 6 steranijs 

 7 blaadjes laurier 

 2 vanille stokje 

 5 kaneelstokjes 

 150 ml sinaasappellikeur  

 Citroen naar smaak 

 40 blaadjes munt 

 Gemalen zwarte peper naar smaak 

 Vanille ijs 
 
Mise en place: 
Voeg de aardbeien, bramen, frambozen, steranijs, laurier en uitgemergelde vanille toe aan 
het suikerwater. Breng het geheel aan de kook. Laat 5-8 minuten zachtjes koken tot de 
bramen en frambozen stuk zijn. Laat het geheel een beetje afkoelen. Zo kunnen de smaken 
van de specerijen goed intrekken. Verwijder de steranijs, laurier en vanillestokjes. Pureer de 
bramen en frambozen fijn in de blender of met de staafmixer en schenk door een fijnmazige 
bolzeef. Roer er sinaasappellikeur door. Breng de soep nog extra opsmaak met citroensap. 
Bewaar het bramen en frambozensoepje in de koelkast zodat ze goed koud is bij het 
serveren. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer bij het roodfruit soepje fijngesneden munt en gemalen zwarte peper en vanille ijs.  
 
 
Suikerspin:  
 
Ingrediënten  

 Suiker 

 Glucosestroop  
 
Mise en place: 
Vraag naar de chef... 

 


