
 

 

 

 

 

Het menu: 

 
 
 

Verse ravioli met spinazie en ricotta 
 

*** 
 

Irish beef met Archiducsaus en amandel-wortelcrème 
 

*** 
 

Espuma van lychees met een kletskop 
 
 

*** 
 

Parfait van Griekse Yoghurt, walnoten en honing met karamelsaus 

  



Verse ravioli met spinazie en ricotta 

 
Ravioli: 
 
Ingrediënten: 

 800 gram pastabloem 

 8 eieren 

 2 grote uien 

 600 gram spinazie 

 300 gram ricotta 

 4 teentjes knoflook 

 zout en peper 

 4 eetlepels olijfolie 

 evt. 8 blaadjes verse basilicum 
 
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 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: 
Was de spinazie goed, pers de teentjes knoflook en snipper de ui. Fruit de gesnipperde ui en 
de knoflook in een hapjespan. Voeg de spinazie en de basilicum toe. Bak alles op hoog vuur 
totdat alles slinkt. Strooi er wat zout en peper overheen en zet het vuur laag. Voeg dan de 
ricotta toe en meng alles goed. Zet de vulling even aan de kant.  
 
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 spinaziemengsel 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 

http://www.smulweb.nl/wiki/218/Zout
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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. 
 
 
Room-kaas saus: 
 
Ingrediënten: 

 zout en peper 

 275 ml room 

 8 eetlepels Parmezaanse kaas 

 8 eetlepels Jonge hollandse kaas 
 
Mise en place: 
Verwarm de room zachtjes in een steelpannetje en rasp er 6 eetlepels Parmezaanse en 
Hollandse kaas doorheen. Roer tot de kaas is gesmolten en maak het sausje af met wat zout 
en peper. Zet het dan aan de kant. 
 
Bereiding: 
Serveer de saus met de overige onderdelen van het gerecht. 
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Irish beef met Archiducsaus en amandel-wortelcrème 
 
Biefstuk: 
 
Ingrediënten: 

 1400 gr Irish beef  

 40ml Boter 
 

Mise en place: 
Kruit en bak de biefstuk. Wikkel de biefstuk in aluminiumfolie. Leg het op een warme plek 
weg.   
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de biefstuk tot de gewenste temperatuur. Serveer de biefstuk met  de overige 
onderdelen van het gerecht. 
 
 
Amandel-wortelcrème: 
 
Ingrediënten: 

 370g Aardappelen 

 500g wortelen 

 80g Amandelen 

 400ml groentebouillon 

 40ml Boter 

 4g peper 

 4g Zout 
 
Mise en place: 
Hak de amandelen grof. Kook de aardappelen samen met de wortelen en de gehakte 
amandelen gaar in de groentebouillon (wees voorzichtig met de bouillon). Giet af. Doe de 
groenten in de blender en mix fijn. Voeg de boter toe tot een mooie crème wordt bekomen. 
Breng op smaak met peper en zout. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de amandel-wortelcrème met  de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
Archiduc saus: 
 
Ingrediënten: 

 2 bakje champignons 

 4 teentjes knoflook 

 4 uien 

 porto (witte) 

 boter 

 rozemarijn 

 room 

 bouillon 

 bloem 
 
Mise en place: 
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Snijd eerst de champignons hoe je ze wilt. Daarna snijd je de uien en knoflook zo fijn 
mogelijk. Dan neem je 1 kippebouillon en meng je die met een glas water en dit kook je even 
op. Doe hier dan ongeveer 6 lepels bloem bij. Goed kloppen met een garde als je het 
toevoegt, anders krijg je klonters! Dit begint dan dik te worden zoals een brei. Doe dit terug in 
een glas want dit heb je later nodig. Nu verwarm je de pot en doe hier de uien in en laat ze 
fruiten. Voeg dan de champignons en de knoflook erbij. Laat even stoven zodat alles gaart. 
Neem nu de bouillon brei en voeg dit toe aan de uien, knoflook en champignons. Voeg dan 
de hoeveelheid porto toe dat je wilt en laat dit even intrekken in de champignons. Zo krijg je 
een lekkere porto smaak erin. Voeg dan de room erbij en voeg een beetje rozemarijn bij. Niet 
overdrijven, enkel een beetje smaak hiervan moet erbij. Peper en zout naar smaak. Voeg 
dan nog wat boter toe om het wat te verdikken en wat romiger te maken.  
 
Bereidingswijze: 
Serveer de Archiduc saus met  de overige onderdelen van het gerecht. 
  
Garnituur: 
 
Ingrediënten: 

 80g Amandelen 

 40g verse dragon 

 400g Aardappelblokjes 
 
Mise en place: 
Snijd de aardappel in blokjes. Warm de aardappelblokjes in de stoomoven. 
 
Bereidingswijze: 
Werk het af met de fijngehakte amandelen en de verse dragon. 
Serveer het aardappelblokjes met  de overige onderdelen van het gerecht. 
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Espuma van lychees met een kletskop 

 
Espuma van lychees: 
 
Ingrediënten: 

 1 vanille stokje 

 600 dl slagroom 

 100 gram suiker 

 4 eidooiers  

 75 ml lychees likeur 
 
Mise en place: 
Stap 1: 
Snijd het vanillestokje open en schraap met de punt van een mes het merg eruit. Breng de 
250 ml slagroom aan de kook het vanillemerg en -stokje en laat op laag vuur 5 min. trekken.  
Splits de eieren en mix de eidooiers in een grote kom met de 55 gr suiker tot een bleke, 
romige crème. Schenk de hete room erbij en klop stevig tot het mengsel wat dikker wordt. 
Koel het terug in de vriezer. 
 
Stap 2: 
Klop 3,5 dl slagroom met 45 gram suiker lobbig. Zet de slagroom in de koelkast.   
 
Stap 3: 
Meng de koude vanillemengsel en de opgeklopte slagroom met de likeur van lychees. Vul 
een sifonfles tot 2/3 met dit mengsel. Plaats er 1 gaspatronen op. Schud goed. 
 
Bereidingswijze: 
Spuit de espuma in een klein glaasje. Werk het glaasje af met  de overige onderdelen van 
het gerecht.   
 
 
Kletskoppen: 
 
Ingrediënten: 

 25 gram geschaafde amandelen 

 60 gram boter 

 150 gram lichtbruine basterdsuiker 

 0,25 theelepel kaneel 

 50 gram bloem 

 zout 

 2 tot 3 theelepels water 
 
Mise en place: 
Rooster de amandelen voor 3-5 minuten, hak ze vrij grof. Smelt de boter in een steelpan, 
haal de pan van het vuur.  
Meng door de boter eerst de basterd suiker en daarna de bloem, kaneel en een beetje zout. 
Voeg daarbij 2 theelepels water en de amandelen.  
 
Verdeel het deeg op de bakplaat met een theelepel, dus hoopjes van ongeveer een 
theelepel.  
Doe de kletskoppen in een voor verwarmde oven (175 graden) en bak ze in 7-10 minuten 
bruin. Ze zijn goed als ze de kleur van karamel hebben. 
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Bereidingswijze: 
Serveer de kletskoppen met  de overige onderdelen van het gerecht.   
 
 
  



Parfait van Griekse Yoghurt, walnoten en honing met karamelsaus  
 
 
Gekarameliseerde walnoten: 
 
Ingrediënten: 

 400 gram walnoten  
 
Mise en place: 
Maak de werkbank schoon en bestrijk het met filmlaag met wat olie  
Hak de noten grof.  
Laat de suiker met het water in een schone pan met een dikke bodem goudbruin 
karameliseren. Voeg de walnoten toe en laat het terugkoelen op de werkbank. Breek de 
notenkaramel in stukjes en bewaar ze in een goed afgesloten pot of trommel. 
 
Bereidingswijze: 
Een deel van de walnoten wordt gebruikt voor de parfait en de andere deel wordt gebruikt als 
garnering.   
 
 
Parfait: 
 
Ingrediënten: 

 500 ml slagroom  

 200 gram suiker  

 4 eidooiers  

 500 ml Griekse yoghurt  

 8 el honing  

 100 gram gekarameliseerde walnoten (dit heb je al gemaakt)  
 
Mise en place: 
Klop de slagroom lobbig  
Breng 100 g suiker met 100 ml water aan de kook  
Klop de eidooiers los in een grote kom en voeg langzaam, al kloppend de suikersiroop toe  
Vul een grotere kom met ijskoud water en klop hierin de massa au bain marie koud.  
Roer er de yoghurt door en spatel dan de slagroom, de walnoten en de honing erdoorheen  
Stort het mengsel in de vorm en dek af met folie  
Laat het geheel opstijven in de vriezer  
 
Bereidingswijze: 
Serveer de parfait met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 



Karamelsaus: 
 
Ingrediënten: 

 1 deciliter slagroom 

 50 gram boter 

 200 gram suiker 

 1 deciliter water 
 
Mise en place: 
Kook de suiker en het water op een niet te hoog vuur tot het karamelkleurig wordt.'Neem de 
pan van het vuur en voeg de room en de boter toe. Zet de pan terug op het vuur en kook het 
kort tot een dikke saus. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de karamelsaus met de overige onderdelen van het gerecht. 
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