
 
 
 
 
 
 
 

Menu: 
 

Een bisque van schaaldieren met gamba’s, wilde tomaatjes, zeewier en een 
krokantje van olijfbrood 

 
*** 

 
Gebakken biefstuk gemarineerd in kaneel en mosterd met peer in honing, 

gebakken spruitjes en aardappel uit de oven 
 

*** 
 

Witte chocolade panna cotta met lemoncurd van gele paprika en een amandel 
tuilles  



Een bisque van schaaldieren met gamba’s, wilde tomaatjes, zeewier 
en een krokantje van olijfbrood 
 
 
Bisque: 
 
Ingrediënten: 

 2 kg ongepelde garnalen; 

 2 el bloem; 

 80 gr geconcentreerde tomatenpuree (blikje); 

 2 scheutjes zonnebloemolie; 

 4 teentje look; 

 2 prei; 

 2 steranijs; 

 16 tomaten; 

 6 uien; 

 2 venkel; 

 3 laurierblaadjes; 

 Tijm naar smaak; 

 8 l water; 

 Boter naar smaak; 

 250 ml Room; 

 Cognac naar smaak; 

 Zout en peper naar smaak. 
 
Mise en place: 

1. Snij de venkel en prei fijn.  
 

2. Doe de zonnebloemolie in een grote pan en voeg de fijngesneden uien en knoflook 
toe. Fruit lichtjes aan en voeg de fijngesneden venkel en prei toe.  

 
3. Snij de tomaten in stukken en voeg de tijm en laurier toe. 

 
4. Bebloem de groenten en laat 5 minuten bakken. Voeg de tomatenpuree en de 

steranijs toe. Doe er vervolgens de garnaal bij. Bevochtig met 8 l water. Breng aan de 
kook en laat gedurende 2 uur pruttelen.  

 
5. Zeef het mengsel en laat voor de helft inkoken.  

 
6. Monteer de soep met roomboter en breng het op smaak met zout en peper. 

 
Bereidingswijze: 
Serveer de bisque van schaaldieren met wilde tomaatjes, gamba’s, zeewier en een krokantje 
van olijfbrood.  
 

Wilde tomaatjes: 
 
Ingrediënten: 

 40 wilde tomaatjes; 
 
Mise en place: 
Pliceer de wilde tomaatjes en koel ze onmiddellijk in ijskoud water, pel ze.  

http://koken.vtm.be/ingredienten/steranijs


    
Bereidingswijze: 
Serveer de wilde tomaatjes met bisque van schaaldieren, gamba’s, zeewier en een krokantje 
van olijfbrood.  
 

Krokantje van olijfbrood: 
 
Ingrediënten: 

 1 olijfbrood; 
 
Mise en place: 
Snij het olijfbrood op de snijmachine in plakken (dikte 2 mm). besprenkel het brood met 
olijfolie. Bak de plakken brood af in de oven op 180 °C. Als de plakken brood goudbruin zijn, 
dan haal je ze uit de oven. 
    
Bereidingswijze: 
Serveer de krokantjes van olijfbrood met wilde tomaatjes, bisque van schaaldieren, gamba’s 
en de zeewier.  
 

Gamba’s: 
 
Ingrediënten: 

 1 zak gamba’s; 

 Zonnebloemolie; 

 Peper en zout naar smaak. 
 
Mise en place: 
De gamba’s ontdooien en droogmaken. Zet de gamba’s weg in de koelkast. 
    
Bereidingswijze: 
Bak de gamba’s. Breng ze op smaak met peper en zout.  
Serveer de gamba’s met krokantjes van olijfbrood, wilde tomaatjes, bisque van schaaldieren 
en de zeewier.  
  



Gebakken biefstuk gemarineerd in kaneel en mosterd met peer in 
honing, gebakken spruitjes en aardappel uit de oven 
 
Spruitjes: 
 
Ingrediënten: 

 1000 g spruitjes. 
 
Mise en place: 
Breng een pan met water en zout aan de kook. Snij de kontjes van de spruitje, verwijder de 
buitenste blaadjes en snij de spruitjes in vieren. Kook de spruitjes in circa 6 minuten 
beetgaar, spoel ze af met koud water en laat ze goed uitlekken. 
Als de spruitjes droog zijn, dan rooster je de spruitjes goudbruin op de grill. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de spruitjes met  biefstuk gemarineerd in kaneel en mosterd, peer in honing en 
aardappel uit de oven.   
 

 

Aardappelen uit de oven: 
 
Ingrediënten: 

 3 kg roseval aardappels 

 olijfolie 

 10 teentjes knoflook 

 5 takjes rozemarijn 

 10 takjes tijm 
 
Mise en place: 
Verwarm de oven voor op 180ºC. Pel en snij de knoflook in plakjes en snij de aardappels in 
partjes. Meng de aardappels in een ovenschaal met de knoflook, olijfolie, rozemarijn en tijm 
en rooster ze in de oven in circa 45 minuten goudbruin en gaar. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de aardappelen uit de oven met spruitjes, biefstuk met kaneel en mosterd en peer in 
honing. 
 
 
Biefstuk: 
 
Ingrediënten: 

 10 biefstukken van ca 150 g per stuk 

 5 tl kaneelpoeder 

 5 el Dijonmosterd 

 5 el roomboter 

 olijfolie 

 700 ml rode wijn 
 
Mise en place: 
Verwarm de oven voor op 180 ºC. Bestrooi de biefstukken met kaneelpoeder en wrijf ze 
goed in met mosterd. Verhit boter in een koekenpan en bak de biefstukken op hoog vuur om 
en om goudbruin. Gaar het vlees in de oven in circa 4-6 minuten rosé. Verpak de biefstukken 
in aluminiumfolie en laat ze circa 5 minuten rusten. Blus de koekenpan af met rode wijn en 
kook de wijn in tot jus dikte. Schenk de jus door een zeef. Breng het geheel op smaak.  



 
Bereidingswijze: 
Serveer de biefstuk gemarineerd met kaneel en mosterd, aardappelen uit de oven, peer in 
honing en spruitjes. 
 
 
Peer in honing: 
 
Ingrediënten: 

 8 stevige handperen 

 8 el honing 

 3 el boter 
 
Mise en place: 
Schil en snijd de peren in achten en verwijder het klokhuis. Verhit een koekenpan en 
verwarm boter met 1 eetlepel olijfolie en bak de peren op middelhoog vuur lichtbruin. Voeg 
de honing toe en karamelliseer ze goudbruin. Voeg op het laatst nog een klontje boter toe en 
schud de peren voorzichtig uit de pan. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de peer in honing met biefstuk gemarineerd met kaneel en mosterd, aardappelen uit 
de oven en spruitjes. 
  



Witte chocolade panna cotta met lemoncurd van gele paprika en 
een amandel tuilles 
 

Chocolade panna cotta 
 
Ingrediënten: 

 625 ml volle melk 

 625 ml slagroom 

 62.5 g suiker 

 2.5 vanillepeul 

 2.5 citroen 

 15 gram gelatine (geweekt in koud water)  

 375 g witte chocolade (zeer fijn gesneden) 
 
Mise en place: 
Klop de helft van de slagroom tot yoghurtdikte en bewaar in de koelkast.  
 
Schenk de helft van de melk in een pan en voeg de suiker toe. Halveer de vanillepeul, 
schraap het merg er uit en voeg het merg en de peul toe aan de melk. Rasp er de helft van 
de citroenschil bij en breng aan de kook. Haal de pan van het vuur en voeg de geweekte 
gelatine toe. Laat de gelatine oplossen.  
 
Schenk de andere helft van de melk in een pan. Breng de melk aan de kook. Haal de pan 
van het vuur en voeg de gesneden witte chocolade toe. Smelt het tot een gladde massa. (dit 
moet niet op het vuur gebeuren).  
 
Zeef de warme melk-mengsel en voeg de chocolade mengsel toe. Vervolgens voeg je de 
andere helft van de slagroom toe (de niet geklopte slagroom). Laat afkoelen tot lauwwarm tot 
koud. Spatel de geklopte slagroom erdoor. Schep in glazen coupes of wijnglazen en laat 
minstens 1 uur opstijven in de koelkast. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de chocolade panna cotta met de lemoncurd van gele paprika en een amandel 
tuilles.   
 

 

Stap 1: De lemoncurd: 
 
Ingrediënten: 

 7.5 citroenen 

 375 ml citroensap 

 812.5 g suiker 

 7.5 grote eieren 

 375 g zachte roomboter 
 
Mise en place: 
Borstel de citroenen schoon. 
Rasp de schil van de citroenen, pers het sap eruit en schenk het citroensap door een zeef. 
Roer de suiker met de eieren glad. 
Voeg het citroensap, de citroenrasp en de boter toe. 
Verwarm langzaam al roerende tot 90 °C tot de massa gaat binden (als de temperatuur te 
snel stijgt, dan gaat het recept in de schift).  
Zet het recept afgedekt in de koelkast.  



 
Bereidingswijze: 
Serveer de lemoncurd van gele paprika met de chocolade panna cotta en een amandel 
tuilles.   
 

 

Stap 2: Gele paprika voor de lemoncurd: 
 
Ingrediënten: 

 2.5 x gele paprika 
 
Mise en place: 
Verwarm de oven voor op 180°C. Verpak de paprika in aluminiumfolie en pof in 45 minuten 
gaar. Laat afkoelen in de folie. Haal de velletjes van de paprika. Verwijder de zaadjes en het 
vocht. Snijd het vruchtvlees in kleine blokjes. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de lemoncurd van gele paprika met de chocolade panna cotta en een amandel 
tuilles.   
 
 
Stap 3: Lemoncurdsiroop vervolg: 
 
Ingrediënten: 

 250 g lemoncurd 

 100 ml sinaasappellikeur 
 
Mise en place: 
Roer de lemoncurd en sinaasappellikeur door elkaar en roer er naar smaak citroensap door. 
Meng de paprika erdoor. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de lemoncurd van gele paprika met de chocolade panna cotta en een amandel 
tuilles.   
 
 
Amandel tuilles: 
 
Ingrediënten: 

 200 gram amandel schaafsel  

 200 gram poedersuiker  

 of fijne suiker  

 65 gram bloem  

 50 gram jus d'orange  

 2 sinaasappels  

 140 gram gesmolten boter  
 
Mise en place: 
Verwarm de oven voor op 180°C. 
 
Rasp de schil van de sinaasappels, meng alle ingrediënten samen in een kom met de 
keukenmixer. 
 
Leg een siliconematje op de bakplaat, vorm kleine hoopjes beslag op de het matje, houd er 



ruim afstand tussen. 
 
Ongeveer 8 minuten mooi bruin bakken, iets af laten koelen en vormen naar wens. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de amandel tuilles met de lemoncurd van gele paprika en de chocolade panna cotta.   
 
 


