
 

 

8 personen 

 
 
 

Menu: 
 

Gerookte zeebaars met cantharellen, Bleu de Wolvega crème en gegrilde peer 
met Zuurkool gestoofd in mierikswortelroom en gebakken in pancetta. 

 
*** 

 
Hollandse wildpeper met stoofpeer, stamppot knolselderij met gesnipperde 

kervel en schorseneer chips 
 

*** 
 

Witte chocolademousse met stroperge stoofperen, gedroogde blauwe bessen 
en cantuccini-koekjes 

  



Gerookte zeebaars met cantharellen, Bleu de Wolvega crème en 
gegrilde peer met Zuurkool gestoofd in mierikswortelroom en 
gebakken in pancetta 
 
Zuurkool in mierikswortelroom: 
 
Ingrediënten: 

 500 g zuurkool  

 200 ml Riesling  

 versgemalen zwarte peper  

 6 jeneverbessen  

 4 laurierblaadjes  

 2 el karwijzaad  

 vers geraspte mierikswortel  

 500 ml zure room  

 8 bladeren groene kool  

 16 lange dunnen plakken pancetta  
 
Mise en place: 

 Spoel de zuurkool af met lauw water en knijp er al het vocht uit. 

 Breng aan de kook met Riesling, jeneverbes, karwijzaad, laurier, peper en vers 
geraspte mierikswortel. Laat circa 10 minuten zachtjes koken. 

 Haal de specerijen uit de zuurkool. Voeg de zure room toe en breng tegen de kook 
aan. 

 Blancheer de koolbladeren, spoel ze koud en laat ze uitlekken. 

 Snijd de koolbladeren in vierkanten en leg zuurkool in het midden. 

 Vouw het blad dicht als een pakketje. 

 Leg 2 repen pancetta kruislings over elkaar. Leg daarop het pakketje. 

 Vouw de repen over elkaar heen zodat alles bedekt is met pancetta. 

 Bak ze in de koekenpan met iets olijfolie goudbruin. 
 
Bereidingswijze: 
Bak de zuurkool-pancetta pakketjes in de koekenpan in olijfolie goudbruin, leg er 2 op het 
bord. Serveer de overige onderdelen bij het gerecht.  
 
 
Gerookte zeebaars: 
 
Ingrediënten: 

 2 zeebaarsfilet a 600 g  

 8 el rookmot  
 
Mise en place: 

 Snijd vier gelijke mootjes van de zeebaarsfilet. 

 Verdeel de houtmot over het midden van de bodem van de rookoven en leg de 
lekplaat er op. 

 Plaats de rookoven met het deksel voor tweederde gesloten op de warmtebron. 

 Middelste stand gasfornuis of kookplaat. 

 Wacht tot het begint te roken. 

 Plaats het rooster op de lekplaat, leg de zeebaars mootjes met de velkant naar 
beneden op het rooster en schuif het deksel dicht. 

 Rook de vis circa 20 minuten op laag vuur. 



 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de gerookte zeebaars met de overige onderdelen van het gerecht.  
 
 
Bleu de Wolvega crème: 
 
Ingrediënten: 

 400 g blue de Wolvega op kamertemperatuur  

 100 ml slagroom  
 
Mise en place: 

 Verwarm de slagroom, verkruimel de blue de Wolvega er in en roer door elkaar. 
 
Bereidingswijze: 
Vorm met 2 kleine lepels een quenelle van de blue de Wolvega crème en rangschik samen 
met de gegrilde peer tussendoor. Serveer de overige onderdelen bij het gerecht.  

 
 
Gegrilde peer: 
 
Ingrediënten: 

 2 conference peer 
 
Mise en place: 

 Schil de peer, snijd in 8 parten en verwijder het klokhuis. 

 Wentel ze door de notenolie en grill ze aan beide zijden in de grillpan. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de peer de overige onderdelen van het gerecht.  
 

Cantharellen: 

Ingrediënten: 

 2 sjalot  

 4 teentjes knoflook  

 700 g cantharellen  

 200 ml krachtige gevogelte bouillon  

 1 bosje bladpeterselie  
 
Mise en place: 

 Pel en snipper de sjalot. Pel en snijd de knoflook fijn. 

 Fruit sjalot en knoflook glazig, voeg de cantharellen toe en fruit ze mee. 

 Blus af met bouillon, laat indampen. 

 Pluk en snijd de peterselie ragfijn. 

 Voeg de peterselie toe aan de cantharellen.. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de cantharellen de overige onderdelen van het gerecht.  

 



Hollandse wildpeper met stoofpeer, stamppot knolselderij met 

gesnipperde kervel en schorseneer chips 

 
 
Hollandse wildpeper: 
 
Ingrediënten: 

 1200 g wildpoulet pan klaar -/- vlies 

 200 g witte uienringen 

 150 g knolselderijblokjes 10 mm 

 150 g wortelplakjes 

 2 eetlepel knoflookpuree 

 4 stuks laurierblad 

 2 grote tak tijm 

 2 grote tak rozemarijn 

 2 eetlepel grove mosterd 

 400 g peperkoek 

 400 ml rode wijn 

 6 eetlepels wildfond 

 160 g pure chocolade 

 600 ml water 

 Zout naar smaak 

 Gemalen witte peper naar smaak 

 50 g roomboter 

 40 ml olijfolie 

 6 stuks kruidnagels - fijn gekneusd 

 4 stuks jeneverbessen - fijn gekneusd 
 

Mise en place: 

 Knoflook en witte uien glazig aanfruiten in boter en olijfolie 

 Wildpoulet toevoegen en rondom bruin bakken 

 Afblussen met rode wijn 

 Water toevoegen met wildfond en droge specerijen 

 Peperkoek in blokjes snijden 

 Mosterd en groenten toevoegen en aan de kook brengen 

 Nog 1,5 uur laten pruttelen het geheel op smaak brengen met zout en peper 

 Afmaken en indikken met peperkoek en pure chocolade 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de Hollandse wildpeper met de overige gerechten.  
 
 
Stamppot knolselderij: 
 
Ingrediënten: 

 1800 g aardappel puree 

 80 g gesnipperde kervel 

 480 g knolselderijblokjes 10 mm 

 Zout naar smaak  

 Gemalen witte peper naar smaak 
 



Mise en place: 

 Knolselderijblok ca. 15 minuten blancheren tot het gaar is 

 Alle ingrediënten door elkaar mengen en op smaak brengen met zout en peper 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de stamppot knolselderij met de overige gerechten.  
 

Stoofpeer: 
 
Ingrediënten: 

 1000 gram kleine stoofpeertjes 

 2 partjes citroen 

 2 kaneel stokjes 

 6 eetlepels suiker 

 5 dl rode port 
 
Mise en place: 
Schil de peren en laat de steeltje eraan zitten. Leg ze in een passende pan. Leg de citroen 
en het kaneelstokje tussen de peren. Strooi de suiker erover en schenk er de port en 5 
deciliter water bij. Breng alles aan de kook en kook de peren in 2 uur gaar. Keer ze 
halverwege de kooktijd zodat de peertje rondom mooi rood worden. Laat ze in het kookvocht 
afkoelen. Verwijder de citroen en het kaneelstokje.  
 
Bereidingswijze: 
Serveer de stoofpeertjes met de overige gerechten.  
 

Schorseneren chips: 
 
Ingrediënten: 

 2 stuks schorseneren 

 2 liter zonnebloemolie 

 Zout naar smaak 
 
Mise en place: 

 Schorseneren heel goed wassen onder stromend koud water 

 Drogen op keukenpapier 

 Snijden in de lengte op een mandoline - heel dunne linten 

 Olie verwarmen tot 170 °C 

 Schorseneren frituren tot ze licht bruin zijn - niet te veel linten tegelijk 

 Uitlaten lekken op keukenpapier en voorzien van zout 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de schorseneren chips met de overige gerechten.  

  

http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/hardfruit/peren.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/citrusfruit/citroen.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/specerijen/kaneel.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/zoetmiddelen/suiker.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/alcoholische-dranken/port.html
http://www.fonq.nl/pannen.html


Witte chocolademousse met stroperge stoofperen, gedroogde 
blauwe bessen en cantuccini-koekjes 

 
Witte chocolademousse: 
 
Ingrediënten: 

 2 blaadje gelatine 

 160 gram witte chocolade  

 4 eieren (scheiden) 

 50 gram witte basterdsuiker 

 300 ml verse (ongeslagen) slagroom 
 
Mise en place: 

 Scheid de eieren door deze doormidden te breken en het eiwit eruit te hevelen. Zet 
deze even apart van elkaar weg. 

 Maak de kom vetvrij (eventueel met wat citroen). 

 Smelt de chocolade (au bain marie) met twee eetlepels slagroom. 

 Laat de gelatine even weken in koud water en voeg deze aan de gesmolten 
chocolade. 

 Zet de chocolade even weg om af te koelen. 

 Klop de eierdooiers met de suiker flink romig en meng dit door de chocolade. 

 Klop de slagroom op tot stijve pieken en meng dit door het lauwe chocolademengsel. 
Zorg ervoor dat de chocolade niet te heet is, dit gaat ten koste van de geslagen 
slagroom (en ook de luchtigheid van de mousse). 

 Klop tenslotte in een vetvrije kom de eiwitten los tot een mooi schuim (de eiwitten zijn 
goed stijf als je de kom op z’n kop kan houden, zonder dat het eruit valt). Meng dit 
door de mousse (niet met de mixer!). 

 Schenk witte chocolademousse in mooie glazen en laat het geheel minimaal 2 uur 
opstijven in de koelkast.  

 
Bereidingswijze: 
Serveer de chocolademousse met de overige gerechten.  
 

 

Stroperige stoofperen: 
 
Ingrediënten: 

 1000 ml rode wijn  

 200 ml rode port  

 400 g rietsuiker  

 4 vanillestokjes  

 6 kruidnagels  

 16 Gieser Wildeman stoofperen  
 
Mise en place/ Bereidingswijze:: 
Breng de wijn, port, rietsuiker, vanille en de kruidnagels aan de kook tot de suiker is 
opgelost. Laat het wijnmengsel afkoelen. Schil de peren. Zet de peren naast elkaar in een 
(stoof)pan. Voeg het koude wijnmengsel toe, breng langzaam aan de kook en laat de peren 
op zeer laag vuur circa 2 uur stoven tot ze zacht aanvoelen, maar nog wel stevig zijn. Haal 
de peren en specerijen uit het stoofvocht. Damp het vocht tot de helft in of tot het licht 
stroperig is. Snijd de peren in parten, verwijder het klokhuis en leg de parten peer in de 
siroop. Verwarm op laag vuur tot de stroop door de peren wordt opgenomen. 
 

http://jansandra.wordpress.com/koken-101/


TIP: Je kunt de peertjes ook 1-2 dagen eerder maken. Laat de peertjes in het vocht afkoelen 
en bewaar in de koelkast. Zorg er wel voor dat de peertjes altijd onder het vocht staan. 
 

Bereidingswijze: 
Serveer de stroperige peertje met de overige gerechten.  
 
 
Cantuccini-koekjes 
 
Ingrediënten: 

 Gedroogde blauwe bessen 

 2 eieren  

 200 g bloem + extra voor bestuiven  

 120 g suiker  

 1 tl bakpoeder (pakje 5 zakjes)  

 1 citroen, schoongeboend  

 1 bakje amandelen (100 g)  

 2 el halfvolle melk  
 
 
Mise en place/ Bereidingswijze:: 
1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Splits 1 ei en bewaar de eidooier. Klop het eiwit los met 
het andere ei. Zeef de bloem. Meng de bloem met 1 mespunt zout, de suiker, het bakpoeder 
en het losgeklopte ei. Rasp de gele schil van de citroen. Voeg het rasp en de amandelen toe 
aan het mengsel. Kneed tot een soepel deeg. 2. Bestuif het werkvlak en uw handen licht met 
bloem. Vorm van het deeg 2 lange staven van ca. 4 cm breed. Leg deze op een met 
bakpapier beklede bakplaat met voldoende tussenruimte (ze worden breder tijdens het 
bakken). Klop de eidooier los met de melk. Bestrijk het deeg ermee. Bak in de oven in ca. 20 
min. goudgeel. Neem uit de oven en snijd de nog warme koek in schuine plakjes van 1 
1/2cm dik. Leg de koekjes op hun kant en bak ze nog ca. 8 min. tot goudbruin en wat 
donkerder langs de randen. Laat afkoelen. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de Cantuccini-koekjes met de overige gerechten.  
 
 
 
 


