
 

 

 

 
 
 

Menu: 
 

Schuimige soep van gele paprika met rode poon en zeekraal 
 

*** 
 

Couscous met 7 groenten, gedroogde ‘krent’ tomaatjes, lamsvlees en lamsjus 
 

*** 
 

Witte chocolade ijsmousse met aardbeien, sabayon van Bacardi en 
kletskoppen 

   



Schuimige soep van gele paprika met rode poon en zeekraal 
 
 
Schuimige soep van gele paprika: 
 
Ingrediënten: 

 6 teentjes knoflook  

 2 stengel bleekselderij  

 4 gele paprika's  

 2 venkelknol  

 6 plukjes saffraan  

 1700 ml kippenbouillon  

 300 ml slagroom  

 3 el anijsdrank  
 
Mise en place: 

 Pel en snijd de knoflook in plakjes. 

 Snijd de bleekselderij in stukken van een halve centimeter. 

 Halveer de venkel en snijd een helft in stukken van 1 centimeter. Bewaar de andere 
helft voor de eindbereiding.  

 Snijd de paprika’s langs de zaadlijst in vieren, snijd de stukken in brede repen en 
daarna in stukjes van circa 1 centimeter.  

 Verhit een scheut olie in een pan en fruit de knoflook met bleekselderij en venkel 
glazig.  

 Voeg de paprika en saffraan toe en laat 1 minuut mee fruiten.  

 Schenk de kippenbouillon er bij en breng aan de kook. Laat circa 10 minuten zachtjes 
koken tot de groente gaar zijn. Pureer de soep in de blender en schenk door een 
fijnmazige zeef in een schone pan. Voeg 100 ml slagroom toe. 

 
Bereidingswijze: 

 Klop de resterende slagroom lobbig en klop de anijsdrank erdoor.  

 Portioneer de vis.  

 Verwarm de soep en klop schuimig door de staafmixer aan de bovenkant te houden.  

 Schaaf het pluimpje van de venkel op de mandoline. 
 
Serveer de schuimige soep van gele paprika met de overige onderdelen van het gerecht.  
 
 
Gebakken poon: 
 
Ingrediënten: 

 8 poontjes; 

 25 gram boter; 

 Olie; 

 Peper en zout. 
 
Mise en place: 
 ileer de  itvis   et de  ven  p      C.  
 
Bereidingswijze: 
Bestrooi de vis met peper en zout. Bak de vis op de huidkant in hete olie en boter. Als de 
huidkant van de vis krokant gebakken is haal je de vis uit de pan. Schuif de vis op een 
plateautje in de oven. Na enkele minuten is de vis gaar.  



Serveer de gebakken vis met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
Zeekraal: 
 
Ingrediënten: 

 200 g zeekraal  
 
Mise en place: 
Haal de harde uiteindes van de zeekraal. Blancheer de zeekraal circa 15 seconden in 
ongezouten kokend water. Giet op een zeef en spoel direct af met koud water. Laat goed 
uitlekken. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de zeekraal met de overige onderdelen van het gerecht.  
 

  



Couscous met 7 groenten, gedroogde ‘krent’ tomaatjes, lamsvlees 
en lamsjus 
 
Couscous: 
 
Ingrediënten: 

 800 ml kippenbouillon  

 280 g couscous  

 olijfolie   
 
Mise en place: 

 Breng de bouillon aan de kook. 

 Schenk de bouillon op de couscous. 

 Laat 10 minuten wellen. 

 Roer het los met olijfolie 
 

Bereidingswijze: 
Verwarm de couscous in de pan en serveer het met de overige onderdelen van het gerecht.  
 

 

Gedroogde tomaatje: 
 
Ingrediënten: 

 40 mini tomaatjes  

 1 el rietsuiker  

 zeezout  

 versgemalen peper  
 
Mise en place: 

 Ontvel de tomaatjes. 

 Leg de tomaatjes in een brede schaal, bestrooi ze met rietsuiker, zeezout en peper 
uit de molen. Besprenkel met olijfolie. Leg ze op een bakplaat. 

 Dr  g ze  p 9  °C in de  ven t t ze t t ‘krentjes’ zijn ingedr  gd  
 
Bereidingswijze: 
Serveer de krenten met de overige onderdelen van het gerecht.  
 
 
Lam: 
 
Ingrediënten: 

 4 el tijm  

 1200 g lam  

 2 klontje boter  
 
Mise en place: 

 Ris en hak de tijm. 

 Kruid de lam met tijm. Verwarm boter in een koekenpan en braad het lam eerst op de 
vetkant, draai om en bak tot het vlees rosé is. Laat het daarna enkele minuten rusten 
alvorens aan te snijden. 

 
Bereidingswijze: 
Serveer de lam met de overige onderdelen van het gerecht. 



 
Groenten: 
 
Ingrediënten: 

 2 grote bloemkoolroos  

 6 bospeentjes  

 2 kleine groene courgette  

 2 stengel bleekselderij  

 1 venkel  

 2 kleine oranje paprika 
 
Mise en place: 

 Rasp een bloemkoolroos op de fijne rasp in korrels. 

 Snijd de bospenen, courgette, bleekselderij, het binnenste blad van de venkel en de 
paprika in ’suiker’ brun ise en meng ze d  r de rasp  

 
Bereidingswijze: 
Serveer de groenten met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
Lamsjus: 
 
Ingrediënten: 

 Lamsbotten 

 Bouguet 

 1 knoflookbol 

 10 jeneverbessen 

 1 takje tijm 

 1 takje rozemarijn 

 1/2 liter rode wijn 

 Roomboter 
 

Mise en place: 
Zet 2 1/2 kg lamsbotten in roomboter aan. 
Voeg 500 gr bouquet, aangevuld met 1 dwars doorgesneden en ongepelde bol knoflook, 10 
jeneverbessen, 1 takje tijm en 1 takje rozemarijn toe en bak die even mee. 
Blus af met 1/2 liter rode wijn en voeg zoveel water toe dat de botten onder staan. 
Breng aan de kook, schuim af en laat minstens 4 uur trekken. 
Zeef de lamsjus door een fijne zeef en kook tot 3/4 in. 
Neem 2 dl van deze lamsjus, monteer met een paar klontjes boter en breng op smaak met 
peper en zout. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de lamsjus met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
  



 

Witte chocolade ijsmousse met aardbeien, sabayon van Bacardi en 
kletskoppen  
 
Witte chocolade ijsmousse: 
 
Ingrediënten: 

 250 g witte chocolade  

 2 vanillestokje  

 500 ml slagroom  

 100 g suiker  

 4 el Grand Marnier  

 6 eidooiers  

 2 ei  
 
Mise en place: 
Smelt de chocolade in een kom boven een pan met water dat net tegen de kook aan is. Zet 
de ringvormen op een bakplaatje bekleed met plasticfolie en zet in de vriezer. Halveer het 
vanillestokje in de lengte en schraap het merg eruit. Klop de slagroom met de helft van de 
suiker en het vanillemerg bijna stijf, voeg de likeur toe en spatel door elkaar. Klop in een kom 
de eidooiers, het ei en de rest van de suiker los en zet op een pan met water dat net tegen 
de kook aan is. Klop het mengsel met een garde schuimig en lauwwarm en daarna met de 
mixer of in de keukenmachinebuiten het warm-waterbad in circa 5 minuten koud en 
luchtig. Roer het eimengsel met een spatel door de slagroom, zorg er voor dat er niet teveel 
lucht verloren gaat. Voeg de gesmolten witte chocolade in een dun straaltje toe aan het 
luchtige mengsel en roer voorzichtig door elkaar. De chocolade stolt en wordt krokant. Schep 
de ijsmousse in de ringvormen en laat minstens 3 uur bevriezen. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de witte chocolade ijsmousse met de overige gerechten.  
 

 

Aardbeien: 
 
Ingrediënten: 

 4 bakjes aardbeien 
 
Mise en place: 
Maak de aardbeien schoon en halveer ze.  
 
Bereidingswijze: 
Serveer de aardbeien met de overige gerechten.  
 

 

Sabayon van Bacardi: 
 
Ingrediënten: 

 8 eidooiers  
 4 el suiker  
 200 ml Bacardi  

 
Mise en place: 



Klop de eidooiers met suiker, Bacardi luchtig door elkaar. Verwarm op matig vuur en blijf 
actief kloppen (circa 5-7 minuten.) tot een luchtige maar stevige schuimsaus ontstaat. Beslist 
niet stoppen met kloppen want dan veranderen de eidooiers in roerei. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de sabayon van Bacardi met de overige gerechten.  
  

 

Kletskoppen: 
 
Ingrediënten: 

 250 g suiker  

 1 g slagroom  

 130 g bloem  

 2 sinaasappel  

 2 citroen  
 
Mise en place: 
Verwarm de oven voor op 190 °C. Meng de suiker met de slagroom, bloem en rasp er de 
schil van de sinaasappel en citroen boven. Roer door elkaar en laat circa een uur opstijven in 
de koelkas. 
Strijk het beslag uit over een met bakpapier beklede bakplaat en bak de kletskoppen in de 
oven in circa 8 minuten goudbruin en krokant. Laat de kletskoppen afkoelen. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de kletskoppen met de overige gerechten. 
 
 
 
  

 


