
 

9 personen 

 

 

 

 
Het menu: 

 
 
 

Verse ravioli van gerookte kip geserveerd met een langoustine en schaaldierensaus 
 

*** 
 

Een vrolijke boerderijkip van Gerald Huft met roseval aardappelen, spitskool, shiitakes 
en een romige dragonsaus 

 
*** 

 
Moijto ijs met een twist 

 
*** 

 
Een crème bruleé van met frambozen en suikerdecoratie 

 

  



Verse ravioli van gerookte kip geserveerd met een 
langoustine en schaaldierensaus 
 
Ravioli 
 
Ingrediënten: 

 800 gram pastabloem 

 8 eieren 

 4 eierdooiers 

 1 citroen 

 300 gr gerookte kip 

 Peper en zout 

 100 gr Parmezaanse kaas 

 6 eetl creme fraiche 
 

 
Mise en place: 
 
Stap 1: 
Mengen: 
Maak op het aanrecht een hoop van het meel. Maak in het midden een kuil. Zorg dat de kuil 
breed genoeg is om alle eieren er in te kunnen doen. Breek de eieren in de kuil. Klop de 
eieren met je vingers of een vork los. Neem tijdens het kloppen elke keer een beetje meel 
van de wand mee. Wees wel voorzichtig want voor dat je het weet maak je de wand kapot. 
Blijf zolang kloppen totdat het ei en meel mengsel een beetje stroperig wordt.  
 
Kneden: 
Meng de rest van het meel met je handen verder. Als je voorzichtig bent voorkom je dat je 
vieze handen krijgt. Kneed het deeg stevig door. Het deeg moet soepel en egaal worden. Als 
je er met je duim in drukt en het veert terug dan is het klaar. Meestal duurt dit niet langer dan 
10 minuten. Als het deeg te nat blijft voeg je nog wat meel toe. Als het te droog blijft dan 
besprenkel je het met wat water.  
 
Rusten: 
Als het deeg klaar is kan je het beste met wat bloem inwrijven. Leg het weg gewikkeld in 
huishoudfolie of in een plastic zakje om het even te laten rusten. Zo droogt het niet uit en kan 
je het later verwerken. Als je het deeg binnen een half uurtje gaat verwerken hoef je het niet 
in de koelkast te leggen.  
 
Stap 2: 
Snijd de gerookte kip in hele kleine stukjes en doe deze in een kom. Voeg de eierdooiers en 
de crème fraiche erbij. Rasp de schil van de citroen en roer deze samen met de helft van de 
Parmezaanse kaas door het kipmengsel. Breng op smaak met peper en zout.  
 
Stap 3: 
Haal het pastadeeg door de pastamachine. Het is belangrijk dat het deeg mooi dun is. 
Gebruik veel bloem op het werkvlak om te voorkomen dat alles aan elkaar vast plakt. Druk 
uit de uitgerolde vellen rondjes van ongeveer een doorsnede van 10 cm. Doe een beetje van 
het vulling op het midden van het rondje en druk er een tweede rondje bovenop. Druk de 
randen goed aan en gebruik niet teveel vulling! Zet de ravioli weg. 
 
Bereiding: 
Zet een grote pan met ruim water op heet vuur. Voeg er naar smaak zout toe. Kook de ravioli 



af. Dit kost maar paar minuten en de ravioli is klaar als deze boven komt drijven. Kook niet 
alle ravioli tegelijk maar telkens 4 plakjes tegelijk. 
Serveer de ravioli met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
Langoustines 
 
Ingrediënten: 

 10 langoustines 
 

Mise en place: 
Maak de langoustines schoon.  
 
Bereiding:  
Bak de langoustines af in hete olie en boter. Serveer de langoustines met de overige 
ingrediënten. 
 
 
Schaaldierensaus 

 2 dl schaaldierenfond  

 1 fijngehakt teentje knoflook 

 1 fijngehakt sjalotje 

 een flinke scheut cognac 

 1 dl room 

 versgemalen zwarte peper en zout 

 300 g gemengde garnalen (grijze Noordzeegarnalen en roze diepzeegarnalen-
gamberetti) 

 
Mise en place: 
Maak eerst de saus. Breng de schaaldierenfond aan de kook, samen met de fijngehakte 
knoflook en sjalot. Doe er de cognac en de room bij en laat inkoken tot sausdikte. Kruid met 
versgemalen zwarte peper en zout. Meng er op het einde de garnalen onder en laat nog 
even doorwarmen. 
 
Bereiding:  
Serveer de schaaldierensaus met de overige ingrediënten. 

  



Een vrolijke boerderijkip van Gerald Huft met roseval 
aardappelen, spitskool, shiitakes en een romige 
dragonsaus 
 
 
Roseval aardappelen 
 
Ingrediënten: 

 13  roseval aardappels 

 olijfolie 
 
Mise en place: 
Snijd de Roseval aardappels over de lengte in plakken van circa 3 millimeter dik. Blancheer 
ze 3 minuten in kokend water met een beetje zout. Laat ze op een zeef droog stomen. Schep 
ze in een schaal en besprenkel ze met olijfolie. Laat op keukentemperatuur staan.  
 
Bereiding: 
Verwarm de grillpan en gril de plakken aardappel om en om. 
 
 
Spitskool 
 
Ingrediënten: 

 2  spitskool 

 2 el roomboter 
 
Mise en place: 
Verwijder de buitenste bladeren van de spitskool. Snijd de kool in vieren en daarna in dunne 
reepjes. Blancheer de kool circa 1 minuut in ruim kokend water met zout. Schep de kool uit 
het kookvocht in een vergiet en spoel direct af met koud water. Knijp met beide handen al 
het vocht uit de kool. 
 
Bereiding: 
Smelt in een pan de roomboter en verwarm hierin de spitskool.  
 
 
Shiitakes 
 
Ingrediënten: 

 27  grote shiitakes 
 
Mise en place: 
Verhit een scheut olie in een koekenpan en bak de shiitakes in circa 2 minuten gaar. 
 
Bereiding: 
Serveer de shiitakes met de overige ingrediënten.   



 
 
Vrolijke kip van Gerald 
 
Ingrediënten: 

 4.5  kipfilets (biologisch of maïskip of landhoen) 

 versgemalen korianderkorrels 

 2  limoen 

 9 plakken pancetta 
 
Mise en place: 
Verwarm de oven voor op 120 ºC. Bestrijk de kipfilets met olijfolie en bestrooi met 
versgemalen koriander. Rasp de schil van de limoen over de kipfilets. Bedek elke kipfilet met 
2 plakjes pancetta. Leg de kipfilets op een met bakpapier bekleed ovenrek. Laat ze 
afhankelijk van de dikte 15-20 minuten garen in de oven. 
 
Bereiding: 
Serveer de vrolijke kip van Gerald met de overige ingrediënten. 

 

Sabayon 
 
Ingrediënten: 

 1 bosje dragon 

 9  eieren 

 112 ml droge witte wijn 

 78 ml Pernod 

 112 ml olijfolie extra vierge 
 
Mise en place: 
Zie bereiding. 
 
Bereiding: 
Splits de eieren en klop de eidooiers in een pan met witte wijn en Pernod met een garde 
schuimig. Zet de pan op laag vuur en blijf voortdurend kloppen. Het mengsel moet binden tot 
een zeer luchtige, zalfachtige saus. Haal de pan van het vuur en roer druppelsgewijs de 
olijfolie erdoor en meng de dragon erdoorheen.  
 
 
Opmaak bord 
Leg de spitskool in een streep op het voorverwarmde bord en leg er 3 plakken gegrilde 
aardappel op. Snijd de kipfilets over de breedte in plakken en leg op de plakken 
aardappel. Leg de shiitakes er op en lepel de sabayon aan tafel over de shiitakes.  



Moijto ijs met een twist 
 
Ingrediënten: 

 400 ml suikerwater (1:1) 

 400ml rum 

 sap van 4 limoenen 

 verse munt 

 4  limoenen, gehalveerd uitgehold en bevroren 

 stikstof 
 
Mise en place: 
Halveer de limoenen en hol ze voorzichtig uit. Als dat klaar is zet je de limoenen in de 
vriezer.  

 
Bereiding: 

1. Leg de benodigde materialen en grondstoffen klaar voor gebruik. 
2. Maak eerst de cocktail met suikerwater, rum, limoensap en munt in de juiste 

verhoudingen. Gebruik hierbij een staafmixer. 
3. Giet de cocktail over in een metalen bekken en giet voorzichtig, beetje bij beetje en 

roerend met een kleine garde de stikstof uit de thermoskan erbij. 
4. Blijf rustig roeren tot de vloeistof in een mooie egale sorbet is veranderd. Dit duurt 

niet langer dan een minuut. 
5. Schep de sorbet in de uitgeholde limoenen die je van tevoren hebt bevroren. 
6. Direct serveren voor het mooiste resultaat. 

  

http://passie.horeca.nl/content/17679/Suiker.html
http://passie.horeca.nl/content/17395/Limoen.html
http://passie.horeca.nl/content/17183/Munt.html
http://passie.horeca.nl/content/17395/Limoen.html


Een crème bruleé van vanille met frambozen en 
suikerdecoratie 
 
Ingrediënten: 

 2 vanille stokjes 

 500 ml slaagroom 

 500 ml melk 

 10 hele eieren  

 250gr suiker 
 
Mise en place: 

1. Verwarm de oven voor op 125 °C. Halveer het vanillestokjes in de lengte en schraap 
met een mespunt het merg eruit. Breng de slagroom met het vanillestokje en -merg 
aan de kook. Laat op laag vuur 5 minuten trekken. Verwijder het vanillestokje. 
 

2. Splits de eieren en doe de eidooiers met de suiker in een grote kom. Klop door 
elkaar. De eiwitten gebruik je niet. Schenk de hete room erbij en roer tot het mengsel 
wat dikker wordt (denk er om dat het niet gaat schiften). Verdeel over de schaaltjes. 
Zet de schaaltjes voorzichtig op een rooster in de oven. Laat de crème brûlée in ca. 
45 min. gaar worden en helemaal stollen. 
 

3. Laat 30 min. op kamertemperatuur afkoelen en verder opstijven. Dek de schaaltjes af 
en zet ze minimaal 2 uur in de koelkast. Verwarm de ovengrill voor op de hoogste 
stand. Neem de schaaltjes uit de koelkast en bestrooi ze met de basterdsuiker. Zet 
ze vlak onder het grillelement totdat de suiker gesmolten is en bruin begint te kleuren. 
Let op: dit duurt maar 1 min. Dit kan natuurlijk ook met de gasbrander van Jouke de 
Jong. 
 

Bereiding: 
Serveer de creme brulee met de overige ingrediënten. 
 


