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Menu 

 
Gebakken rode poon met gebakken paddenstoelen, gekonfijte knoflook, risotto 

en peterselie olie 
 

*** 
 

Een malse biefstuk met ratatouille en een bearnaisesaus 
 

*** 
 

Een bavarois van rood fruit met citroensorbetijs en slagroom. 
 

(Bij het hoofdgerecht worden dikke frieten en mayonaise geserveerd) 
 

.  
  



Gebakken rode poon met gebakken paddenstoelen, gekonfijte 
knoflook,  risotto en peterselie olie. 
 
Risotto: 
 
Ingrediënten: 

 60 gram fijngesneden sjalot; 

 3-4 eetlepel olijfolie; 

 70 gram risottorijst; 

 4 eetlepels droge witte wijn; 

 1 liter gevogelte bouillon; 

 80 gram geraspte Parmezaanse kaas; 

 300 gram slagroom, tot yoghurtdikte geslagen; 

 Bladpeterselie fijngesneden; 

 Dragon (wees hier voorzichtig mee). 

 
Mise en place: 
Fruit de sjalot 3-4 minuten in de olijfolie. Roer de rijst erdoor en warm deze even mee, zodat 
de schil rond de rijst zich opent. Dat zorgt voor een gelijkmatige garing. Voeg 4 eetlepels 
witte wijn toe en laat deze helemaal verdampen. Voeg dan de bouillon in gedeelten toe en 
laat steeds een deel bouillon verdampen voordat je het volgende deel toevoegt. Blijf 
regelmatig roeren met een pannenlikker en kook de risotto circa 20 minuten tot de rijst gaar 
is, maar de korrel nog wel een beet heeft. Voeg, wanneer de risotto gaar is, de kaas en 
slagroom toe en als laatste 1-2 eetlepels fijngesneden kruiden.   
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de risotto. Serveer de risotto met de gebakken poon, gebakken paddenstoelen, 
gekonfijte knoflook en peterselie olie.  
 
 
Gekonfijte knoflook: 
 
Ingrediënten: 

 12 knoflookteentjes; 

 60 gram boter; 

 20 gram suiker. 
 
Mise en place: 
Maak de teentjes knoflook schoon, halveer ze en verwijder de kern. Breng ze met koud  
water snel aan de kook. Laat ze uitlekken en spoel ze koud. Smelt de boter met de suiker, 
voeg de knoflookteentjes toe en konfijt ze circa 12 minuten op zacht vuur tot ze goudgeel en 
zacht zijn.  

 
Bereidingswijze: 
Serveer de gekonfijte knoflook met de risotto, gebakken poon, gebakken paddenstoelen en 
peterselie olie. 
 
 
  



Peterselie olie: 
 
Ingrediënten: 

 1 bosje bladpeterselie; 

 4 teentjes knoflook; 

 4 dl olijfolie extra vergine; 

 Zeezout en versgemalen peper. 
 
Mise en place: 
Pluk de peterselie en pel de knoflook. 
Blancheer dit heel kort in kokend water en spoel direct af met koud water. 
laat de peterselie en knoflook goed uitlekken en pureer het in de keukenmachine. Voeg 
langzaam olie toe bij de puree en wat zout en peper en laat alles nog even goed glad 
draaien. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de peterselie olie met de gebakken paddenstoelen, gekonfijte knoflook, risotto en de 
gebakken poon.  
 
 
Gebakken paddenstoelen: 
 
Ingrediënten: 

 Verschillende paddenstoelen; 

 Zonnebloemolie; 

 Peper en zout. 
 
Mise en place: 
Snijd de paddenstoelen in gelijke stukken.  
 
Bereidingswijze: 
Bak de paddenstoelen in een koekenpan. Serveer de gebakken paddenstoelen met de 
gebakken poon, gekonfijte knoflook, risotto en de peterselie olie.  
 
 
Gebakken poon: 
 
Ingrediënten: 

 8 poontjes 

 25 gram boter 

 Olie 

 Peper en zout 
 
Mise en place: 
                                    C.  
 
Bereidingswijze: 
Bestrooi de poon met peper en zout. Bak de poon op de huidkant in hete olie en boter. Als 
de huidkant van de poon krokant gebakken is haal je de poon uit de pan. Schuif de poon op 
een plateautje in de oven. Na enkele minuten is de poon gaar.  
Serveer de gebakken poon met gebakken paddenstoelen, gekonfijte knoflook, risotto en 
peterselie olie.  
 
 



Extra: 
 
Kruidkoekjes van bladerdeeg: 
 
Ingrediënten: 

 Bladerdeeg  

 Tijm en rozemarijn; 

 Zout en peper; 

 2 eieren. 
 

  



Een gebakken biefstuk met ratatouille en een jus van sjalotjes. 
 
Gebakken biefstuk: 
 
Ingrediënten 

 8 biefstukken; 

 Bakboter; 

 Zout en peper. 
 
Mise en place: 
Verwarm de              C.  
 
Bereidingswijze: 
Doe peper en zout op de biefstukken. Verwarm de bakboter in een koekenpan en laat het 
uitbruisen. Bak de biefstuk om en om bruin. Haal de biefstuk uit de pan en laat de biefstuk 
even rusten op een bakplaatje. Doe de biefstuk in de verwarmede oven. Na ongeveer 6 á 8 
minuten is de biefstuk medium gaar.  
Serveer de biefstuk met de ratatouille en de bearnaisesaus.  
 
 
Ratatouille: 
 
Ingrediënten  

 Olijfolie; 

 8 tomaten; 

 2 teentjes knoflook; 

 4 uien; 

 3  a   ka’s; 

 1 courgette; 

 1 aubergine; 

 1 theelepel tijm  

 1 theelepel rozemarijn 

 Suiker na smaak; 

 Zout en peper naar smaak. 
 
Mise en place: 
Ga de tomaten pliceren (ontvellen): Breng het water aan de kook. Haal het kroontje weg van 
de tomaat en snij het groene gedeelte eruit met een klein mesje. Maak een kruisje aan de 
onder kant van de tomaat met een mesje. Leg de tomaten nu in het kokend water ongeveer 
3 a 4 seconden totdat het velletje los laat. Haal ze dan onmiddellijk uit het kokend water en 
leg ze in ijs koud water. Haal nu met een mesje het vel eraf. Snijd de tomaat in gelijke kleine 
blokjes. Snipper de ui. Was de courgette en aubergine, daarna in gelijke blokjes snijden.  
Doe olijfolie in de pan en ga het verhitten. Doe de gesnipperde ui in de pan kort daarna de 
blokjes paprika erbij, omscheppen en de geperste knoflook toevoegen. Daarna de courgette 
en aubergine in de pan en omscheppen, 5 minuten later de stukjes tomaat erbij. Hierna de 
kruiden toevoegen en zachtjes laten stoven tot de groente (zacht) gaar zijn en de 
tomatensaus wat is ingekookt. Eventueel wat suiker erbij. Indien nodig tijdens het koken 
beetje water erbij. Zout en peper naar smaak. 
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de ratatouille. Serveer de ratatouille met de biefstuk en de bearnaisesaus.  
 
 
 



Bearnaisesaus: 
 
Ingrediënten 

 25 gr sjalotten; 

 300 gr boter; 

 0,5 dl witte wijn azijn; 

 Dragon na smaak (wees voorzichtig); 

 0,5 dl witte wijn; 

 10 peperkorrels; 

 4 eierdooiers; 

 sap van 1/2 citroen; 

 zout naar smaak; 

 cayennepeper naar smaak. 
 

Mise en place: 
Snijd de sjalotten in brunoise (kleine, gelijke blokjes). Kneus de peperkorrels. Smelt en 
klarifeer (de witte vlokjes eruit halen) de boter. 
Doe de sjalotten, de azijn, de witte wijn, de dragon en de peperkorrels in een pan. Zet de pan 
op een hoog vuur. Breng de vloeistof aan de kook. Reduceer het vocht tot de helft van de 
oorspronkelijke hoeveelheid. Passeer de zo ontstane gastrique door een bolzeef in een 
beslagkom.  
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de gastrique tot tegen het kookpunt. Voeg de eierdooiers toe. Klop het mengsel au 
bain-marie tot het goed gebonden is (dit mengsel mag absoluut niet koken). Neem de 
beslagkom uit de bain-marie. Ga de boter smelten. Voeg de gesmolten boter in een dun 
straaltje en onder voortdurend kloppen toe. Breng de saus op smaak met citroensap, zout en 
cayennepeper. Bestrooi de saus met de overige gedroogde dragonblaadjes. 
Serveer de bearnaisesaus met de ratatouille en de biefstuk.   
 
 

Garnituur bij het hoofdgerecht:  

 Dikke frieten met huisgemaakte mayonaise; 
 
Dikke frieten:  
 
Ingrediënten: 

 20 grote geschilde aardappelen; 

 2 liter zonnebloemolie; 

 Zout naar smaak. 
 
Mise en place: 
       kk           a     aa  a           ak       s                               C. Als de 
dikke frieten gaar zijn verspreid je de frieten open een plateautje. Zo kunnen de dikke frieten 
goed afkoelen.  
 
Bereidingswijze: 
 ak           akk     kk                                  C goud bruin. Bestrooi de dikke 
frieten na smaak met zout. 
Serveer de dikke frieten met de mayonaise bij het hoofdgerecht.   
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Mayonaise: 
Ingrediënten: 

 2 eidooiers; 

 1/2 tl mosterd; 

 1 el witte wijnazijn; 

 snufje zout; 

 mespuntje gemalen peper; 

 2 dl (zonnebloem) olie; 
 
Mise en place: 
Splits de eieren. Meng de eidooiers in een goed schoongemaakte mengkom met de 
mosterd, azijn, peper en zout. Schenk de olie met een dun straaltje, al roerend met een 
garde (of staafmixer) door tot er een mooie gladde mayonaise is ontstaan. Zet de mayonaise 
afgedekt in de koelkast. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de mayonaise met de dikke frieten bij het hoofdgerecht.   
 

Extra: 
 
Gebakken uiringen: 
 
Ingrediënten: 

 3 uien; 

 Bloem  

 Zonnebloem olie; 
 
 
 
 

 
 
 

  



Een bavarois van roodfruit met citroensorbetijs en slagroom. 
 
Bavarois: 
 
Ingrediënten: 

 12gram gelatine; 

 300 gram roodfruit; 

 250 gram suiker; 

 2,5 dl water; 

 5 dl slagroom met suiker (65 gram suiker op 5 dl slagroom); 

 1/4 citroen; 

 Citroensorbetijs;  

 250 gram slagroom  
 
Mise en place: 
Pak een dienblad. Dek het dienblad af met folie. Zet de PVC ringetjes op het dienblad. Zet 
het dienblad met de ringetjes weg. 
Zet een pan op het vuur. Doe daar 2,5 dl water en 250 gram suiker in. Laat het suikerwater 5 
minuten koken. Meet 3 dl suikerwater af. Meng het met 300 gram roodfruit uit de diepvries. 
Pureer het mengsel met een staafmixer. Haal het vervolgens door de zeef. Voeg de 
citroensap toe. Zet het roodfruit mengsel in de koelkast. Week de gelatine in koud water en 
klop de slagroom stijf met de suiker. Verwarm  2 el water in een pannetje op het vuur en los 
de gelatine er in op (het mengsel mag absoluut niet koken!! Dit is ten koste van de 
uiteindelijke binding). Vermeng dit met het roodfruit uit de koelkast. Spatel het roodfruit 
mengsel door de slagroom. Giet de bavarois in de ringetjes. Laat de bavarois opstijven in de 
koelkast. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de bavarois met de slagroom en de citroensorbetijs.  
 

 
Slagroom: 
 
Ingrediënten: 

 5 dl slagroom 

 60 gr kristalsuiker 
 
Mise en place: 
Klop de slagroom met de suiker stijf. Zet het vervolgens in de koelkast.  
 
Bereidingswijze: 
Serveer de slagroom met de bavarois, citroensorbetijs en de slagroom.  

 
  



Extra: 
 
Portstroop:  
Ingrediënten  

 5 dl port; 

 400 gr. suiker; 

 1 eetlepel glucosestroop; 
 
Mise en place: 
Doe de port in een pan en voeg de suiker toe. Beng aan de kook en laat inkoken tot stroop. 
Laat afkoelen en giet in een schone fles. Zet het in de koelkast. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de portstroop met het nagerecht.  
 
 
Tuille: 
 
Ingrediënten  

 65 gr poedersuiker; 

 65 gr bloem; 

 65 gr zachte boter; 

 2 eiwitten; 
 
Mise en place: 
                    C. Mix de poedersuiker, de bloem, de boter en de eiwitten tot een glad 
beslag. Laat het beslag rusten in de koelkast.  
Pak een silicone matje. Maak op het silicone matje cirkels van ongeveer 6 tot een dikte van 
ongeveer 1 mm. Maak 2 tuilles per persoon. Bak deze 6 minuten op 180 graden tot de rand 
bruin is 
Rol de gebakken tuilles over de deegroller of doe ze in lege eierdoos.  
  
Bereidingswijze: 
Serveer de tuilles met het nagerecht. 
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