
 

 

 

 

7 personen 

 

 
Menu: 

 
 

Snoekbaars met parelcouscous, komkommer-muntraita en gebakken 
bospaddenstoelen  

 
*** 

 
Vrolijke kip in zoutdeeg met maïskoekjes en citroensaus 

 
*** 

 
Bramensoep met witte chocoladecrème en roomijs 

 

  



Snoekbaars met parelcouscous, komkommer-muntraita en 
gebakken bospaddenstoelen  

 
Parelcouscous 
 
Ingrediënten: 

 1200 ml bietensap 

 0.5 tl zeezout 

 200 g parelcouscous 

 4 el rode wijnazijn 

 16 el fruitige olijfolie 
 
Mise en place: 
Breng het bietensap met het zeezout aan de kook. 
Spoel de parelcouscous op een bolzeef af met koud water tot het water helder is.  Voeg de 
couscous toe aan het bietensap en kook op laag vuur in 15 minuten gaar. Voeg de wijnazijn 
en olijfolie toe. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de parelcouscous met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
Komkommer-muntraita 
 
Ingrediënten: 

 2 kleine komkommer 

 2  limoen 

 8 takjes munt 

 6 el fruitige olijfolie 

 500 g Griekse yoghurt 
 
Mise en place: 
Rasp de komkommer fijn op een rauwkostschaaf en bestrooi met een beetje zeezout. 
Besprenkel met limoensap en laat minimaal 5 minuten staan. Knijp of druk er daarna op een 
bolzeef al het vocht uit. 
Pluk en snijd de munt ragfijn en meng met de olijfolie. 
Voeg de uitgeknepen komkommer toe aan de munt. 
Roer de yoghurt los en roer door de komkommer. Breng op smaak met een beetje zeezout 
en versgemalen peper 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de komkommer-muntraita met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 

 
 
 
 
 
  



Snoekbaars 
 
Ingrediënten: 
1200 gr snoekbaars 
 
Mise en place: 
Maakt de snoekbaars schoon en portioneer de vis. Zet de snoekbaars afgedekt in de 
koelkast. 
 
Bereidingswijze: 
Breng de vis op smaak met peper en zout. Bak de snoekbaars in hete olie en boter. Serveer 
de snoekbaars met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
Gebakken bospaddenstoelen 
 
Ingrediënten: 

 Verschillende bospaddekstoelen 
 

Mise en place: 
Maak de bospaddenstoelen schoon en zet ze aan de kant. 
 
Bereidingswijze: 
Bak de bospaddenstoelen in roomboter en breng ze op smaak met peper er zout. 
Serveer de bospaddenstoelen met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
  



 Vrolijke kip in zoutdeeg met maïskoekjes en citroensaus 
 

Zoutdeeg 
 
Ingrediënten: 

 1000 g bloem 
 1000 g middelgrof zeezout 

 
Mise en place: 
Meng bloem en zout in een grote kom, schenk er water bij en kneed tot een deeg. Pak het 
deeg in plasticfolie en bewaar tot gebruik in de koelkast 

 

Vrolijke kip in zoutdeeg 
 
Ingrediënten: 

 2  blije kip (max 1,4 kg) 
 640 ml koud water 
 20 takjes tijm 
 12 takjes rozemarijn 
 16 teentjes knoflook 
 10  banaansjalotten 

 
Mise en place: 

 Verwarm de oven voor op 195 °C. 

 Verdeel het deeg in twee stukken. Bestuif het aanrecht met een beetje bloem. Rol 
een stuk deeg uit tot een lap van circa 3 millimeter dik en leg op een bakplaat 
bekleed met een bakmatje. 

 Leg in het midden van de deeglap de helft van de tijm en rozemarijn. 

 Pel de sjalotten en knoflook, halveer ze over de lengte en vul de kip hiermee. 

 Bestrooi de kip aan de binnenzijde met zeezout en bestrijk de buitenkant met olijfolie. 

 Leg de kip met de borstzijde omhoog op de deegcirkel met kruiden en verdeel de 
resterende kruiden over de borst en tussen de poten.  

 Rol het tweede stuk deeg uit tot 3 millimeter dikte en leg over de kip. 

 Druk het deeg aan alle kanten voorzichtig aan zodat de kip goed is verpakt. 

 Snijd het overtollige deeg aan de zijkanten weg en druk het plat met een vork. 

 Decoreer de kip met resterende stukjes deeg. 

 Bestrijk het deeg licht met olijfolie. 

 Bak 50 minuten in de oven. (Controleer eventueel met een kernthermometer op 75 
°C) en laat 5 minuten rusten. 

 
Bereidingswijze: 
Serveer de vrolijke kip in zoutdeeg met de overige onderdelen van het gerecht. 
  



Maïskoekjes 
 
Ingrediënten: 

 2  kleine meiknol 

 courgette 

 4  lente-uitje 

 100 g zeekraal 

 400 g maïs uit blik 

 4  eieren 

 40 g bloem 
 
Mise en place: 
Laat de maïs uitlekken. Schil de meiknol, snijd in plakken, repen en vervolgens in blokjes van 
3 millimeter. Doe hetzelfde met de courgette, snijd plakken tot aan de zaadlijst. 
Snijd de lente-uitjes in kleine stukjes, spoel af met koud water, laat uitlekken. Snijd de 
zeekraal grof. Meng de gesneden groente en de maïs door elkaar. Klop de eieren los, voeg 
de bloem, een beetje zeezout en versgemalen peper toe en klop tot een glad beslag. Meng 
de groente door het beslag.  
 
Bewaaradvies: bewaar het beslag afgedekt met plasticfolie in de koelkast. 
 
Bereidingswijze: 
Verhit een koekenpan met olijfolie, schep lepels maïs-groentebeslag in een met olie 
ingevette ringvorm en bak de koekjes om en om in 2-3 minuten goudgeel. 
Serveer de maïskoekjes met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
Citroensaus 
 
Ingrediënten: 

 2  zoete witte ui 

 4 teentjes knoflook 

 2  kleine stengel bleekselderij 

 2  citroen 

 200 ml droge witte wijn 

 150 ml citroensap 

 200 ml kippenbouillon 

 500 ml slagroom 

 maïzena 

 
Mise en place: 
Pel en snipper de ui. Pel en hak de knoflook. Verhit olijfolie in een pan en fruit de ui en 
knoflook glazig. Snijd de bleekselderij in kleine stukjes en fruit circa een minuut mee. 
Rasp er de schil van de citroen bij. Blus de groente af met witte wijn en citroensap en laat tot 
de helft inkoken (dit kan circa 10 minuten duren). Schenk de bouillon en slagroom er bij, 
breng aan de kook en laat circa 5 minuten zachtjes koken. Breng op smaak met een beetje 
zeezout en versgemalen witte peper. Pureer de saus met de staafmixer en schenk door een 
bolzeef in een schone pan. (Bind de saus indien nodig met iets maïzena). 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de citroensaus met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 



Bimi 

 
Ingrediënten: 

 1000 g bimi of broccoli 
 
Mise en place: 
Snijd 1 centimeter van de (harde) onderkant van de bimistelen. Blancheer de bimi circa 1 
minuut in kokend water met een beetje zeezout. Giet de bimi af en spoel koud. 
Bewaaradvies: bewaar de bimi, afgedekt met plasticfolie in de koelkast. 
 
Bereidingswijze: 
Verhit een koekenpan met iets olijfolie en rooster de bimi op laag vuur warm. 
Serveer de bimi met de overige onderdelen van het gerecht. 
 

 

  



Bramensoep met witte chocoladecrème en roomijs 

 
Bramensoep 
 
Ingrediënten: 

 800 g diepvriesbramen 

 300 ml rode druivensap 

 2 el honing 

 6  steranijs 

 6 takjes tijm of citroentijm 

 100 ml cassislikeur (crème de cassis) 
 
Mise en place: 
Breng de bramen met het rode druivensap, tijm, honing (naar smaak) en de steranijs aan de 
kook. Laat 5-8 minuten zachtjes koken tot de bramen stuk zijn. Verwijder de steranijs en tijm. 
Pureer de bramen fijn in de blender of met de staafmixer en schenk door een fijnmazige 
bolzeef. Roer er cassislikeur door. Bewaar de bramensoep in de koelkast zodat ze goed 
koud is bij het serveren. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de bramensoep met de overige onderdelen van het gerecht. 

 

Witte chocoladecrème  
 
Ingrediënten: 

 250 g sinaasappelsap 

 400 g witte chocolade 
 
Mise en place: 
Verwarm in een brede pan het sinaasappelsap tot ongeveer 80 °C. 
Hak de chocolade fijn. Voeg de chocolade toe aan het sinaasappelsap en blijf continue op 
zeer laag vuur roeren tot de chocolade is opgelost. (Niet laten koken). Schenk in een kom en 
laat de chocolade minstens 1 uur afkoelen in de koelkast. Klop de chocolade met de 
handmixer luchtig. Vul een spuitzak met gladde spuitmond met de crème. (Mocht de 
chocoladecrème onverhoopt toch te stevig zijn, zet de schaal dan 30-45 seconden boven 
een pan met heet water en roer het iets zachter). 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de witte chocoladecrème met de overige onderdelen van het gerecht. 

 

Garnering 
 
Ingrediënten: 

 eetbare zoete bloemen of bloesems, zoals courgettebloem, rozenblad, lavendel, 
vlierbloesem, viooltje, jasmijnbloem, tijmbloem 

 2 el poedersuiker 

 16 verse bramen 

 24 verse frambozen 

 


