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Uiencompote met gegrild rundvlees, rucola, Parmezaanse kaas, 
groene pesto en de balsamico azijn.  
 
 
Uiencompote 
 
Ingrediënten: 

 12 uien; 

 80 g boter; 

 3 volle eetlepels suiker; 

 Zout en peper;  

 1 tl Tijm 
 
Mise en place: 
Snijd de ui in regelmatige ringen. Braad de uien zachtjes in een braadpan in de boter, met 
het deksel op de pan. Als ze zacht zijn geworden, voeg je de suiker toe. Schep alles goed 
om en doe er de rest van de ingrediënten erbij. Laat heel zachtjes sudderen tot de uien 
volkomen gaar zijn; dat duurt een uurtje. Voeg tussentijds zo nodig wat water bij, maar niet te 
veel; het moet op het eind een romige, dikke saus zijn. Doe er het laatste kwartier de tijm bij. 
Laat afkoelen.  
 
Bereidingswijze: 
Serveer de uiencompote met de rundvlees, groene pesto, balsamico azijn en de parmezaan.  
 
 
Gegrild rundvlees 
 
Ingrediënten: 

 4 biefstukken; 

 Olijfolie; 

 Rozemarijn; 

 Rucola; 

 Zout en peper. 
 
Mise en place: 
Verhit de een koekenpan tot heel heet. Wrijf het rund in met olie en schroei het rond om 
zodat het vlees van buiten een goede korst krijgt. Meng de rest van de olijfolie met de 
gehakte rozemarijn op een klein bakplaatje. Neem het rundvlees uit de pan en rol het door 
de geurige olie. Zet het weg.  
 
Bereidingswijze: 
Braad het gebakken vlees medium in de oven. Laat het even rusten. Snijd het vlees in dunne 
plakken.  
Serveer het rundvlees met de uiencompote, groene pesto, balsamico azijn en de 
parmezaan.  
 
 
Parmezaanse kaas 
 
Ingrediënten: 

 Parmezaanse kaas.  
 
Mise en place: 

javascript:;


Rasp de parmezaanse kaas en dek het af in de koeling. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de parmezaanse kaas met het rundvlees, balsamico azijn, uiencompote en de 
groene pesto.  
 
 
Groene pesto 
 
Ingrediënten 

 200 gr basilicum, enkel de blaadjes; 

 3 dl extra vergine olijfolie; 

 150 gr pijnboompitten; 

 3 teentjes knoflook, gepeld; 

 100 gr Parmezaanse kaas; 

 beetje zout. 
 
Mise en place: 
Doe de pijnboompitten samen met de teentjes knoflook in de keukenmachine en hak ze fijn. 
Schep uit de machine en zet even weg in een schaaltje. Doe de basilicum in de machine en 
hak fijn. Voeg daarna de pijnboompitten met knoflook en de olijfolie aan de basilicum toe en 
mix wederom. Rasp de Parmezaanse kaas grof en voeg dit, samen met wat zout, ook toe 
aan het mengsel in de keukenmachine. Mix nogmaals totdat er een mooi gladde massa is 
ontstaan. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de groene pesto met de parmezaanse kaas, rundvlees, balsamico azijn en de 
uiencompote.  
 
 
Balsamico dressing 
 
Ingrediënten: 

 Balsamico azijn  

 2 dl olijfolie 

 Honing 
 

Mise en place: 
Doe de balsamico azijn, olijfolie en de honing in een maatbeker en mix het met de staafmixer 
tot een glad mengsel.  
 
Bereidingswijze: 
Meng de dressing met de sla. Zorg ervoor dat de sla goed op smaak is. 
Serveer de balsamico azijn met de groene pesto, parmezaanse kaas, rundvlees en de 
uiencompote.  

  



Asperges met ham, eieren, getourneerde aardappelen, hollandaise 
saus en peterselie.   
 
Asperges: 
 
Ingrediënten: 

 48 asperges; 

 Suiker naar smaak; 

 Nootmuskaat naar smaak;  

 Zout en peper naar smaak. 
 
Mise en place: 
Schil de asperges (dat gaat het gemakkelijkste met een dunschiller) en snijd de onderkant 
eraf. Spoel ze af en zet de asperges op met water, nootmuskaat, suiker en zout. Kook ze 
gaar in circa 10 minuten (tijdens het koken de asperges afdekken met een schone doek). 
Wanneer de asperges bijna gaar zijn moet je ze langzaam in het kookvocht laten afkoelen.  

 
Bereidingswijze: 
Serveer de asperges met de ham, eieren, getourneerde aardappelen, peterselie en 
hollandaisesaus.  
 
 
Ham: 
 
Ingrediënten: 

 16 plakken ham; 
 
Mise en place: 
                        C.  
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de ham in de oven op een plateautje. 
Serveer de ham met de asperges, eieren, getourneerde aardappelen, peterselie en 
hollandaisesaus.  
 
 
Eieren: 
 
Ingrediënten: 

 10 eieren; 
 

Mise en place: 
Doe de eieren in een pan met koud water (de eieren moeten net onder water staan). Breng 
het water aan de kook. Na vier minuten zijn de eieren zacht gekookt. Neem de eieren na het 
koken uit het kookwater en laat ze schrikken onder de koude kraan. Door het schrikken 
wordt het kookproces onmiddellijk stopgezet en voorkom je een zwart randje rond de 
eierdooier. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de eieren met de ham, asperges, getourneerde aardappelen, peterselie en 
hollandaisesaus.  
 
 



Getourneerde aardappelen: 
 
Ingrediënten: 

 24 aardappels; 

 Roomboter. 
 
Mise en place: 
Tourneer aardappelen in 24 kleine aardappeltjes. Kook de aardappelen beetgaar. Stoom de 
aardappelen droog. Verwarm voor het uitserveren de aardappelen in een beetje boter.  
 
Bereidingswijze: 
Verwarm voor het uitserveren de aardappelen in een beetje roomboter.  
Serveer de getourneerde aardappelen met de ham, asperges, eieren, aardappelen en 
hollandaisesaus.  
 
 
Hollandaisesaus: 
 
Ingrediënten 

 50 gr ui; 

 600 gr boter; 

 Laurier; 

 Tijm; 

 5 dl witte wijn; 

 20 peperkorrels; 

 8 eierdooiers; 

 sap van citroen naar smaak; 

 zout naar smaak; 

 cayennepeper naar smaak. 
 

Mise en place: 
Snijd de ui in brunoise (kleine, gelijke blokjes). Kneus de peperkorrels. Smelt en klarifeer (de 
witte vlokjes eruit halen) de boter. 
Doe de ui, witte wijn, tijm, laurier en de peperkorrels in een pan. Zet de pan op een hoog 
vuur. Breng de vloeistof aan de kook. Reduceer het vocht tot 1 á 2 deciliter. 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.  
Serveer de hollandaisesaus met de getourneerde aardappelen, ham, asperges, eieren en 
hollandaisesaus.  
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Peterselie: 
 
Ingrediënten: 

 ½ bos peterselie; 
 
Mise en place: 
Hak de peterselie ragfijn. Doe de peterselie in een bakje.  
 
Bereidingswijze: 
Bestooi de gehakte peterselie over de asperges met hollandaise saus. 
Serveer de peterselie met de ham, asperges, eieren, aardappelen en hollandaisesaus.  

  



Gemarineerde ananas met een warm chocoladetaartje, 
vanille ijs en karamelsaus  
 
Gemarineerde ananas: 

 
Ingrediënten: 

 4dl water;  

 250 gr suiker; 

 2dl witte wijn; 

 ½ citroen; 

 2 vanille stokjes; 

 Maïzena; 

 2 ananassen. 
 
Mise en place: 
Breng het water, suiker, witte wijn, citroen en de uitgemergde vanillestokjes aan de kook. Ga 
de marinade afbinden met maïzena (wees voorzichtig met de maïzena). Laat deze marinade 
daarna goed afkoelen. 
Maak de ananas schoon, verwijder de boden en top. Verwijder schil en de harde stukjes aan 
de buitenkant. Snijd de ananas in de lengte in dunne plakken van een halve centimeter. 
Verwijder het harde midden stuk. Snijd de ananas in gelijke blokjes (brunoise) van een halve 
centimeter. Doe de stukjes ananas in de afgekoelde marinade. Laat dit lange tijd marineren.  
 
Bereidingswijze: 
Serveer de gemarineerde ananas met de warme chocoladetaart, vanille ijs en karamelsaus.  

 
 
Warme chocoladetaartje:  

Ingrediënten  

 4 eieren; 

 50 gram suiker; 

 60 gram bloem; 

 Zout; 

 200 gram pure chocolade; 

 200 gram boter; 

 Poedersuiker. 
 
Mise en place: 
                        C.  
 
Klop in een kom de eieren met de suiker schuimig. Klop de bloem en een snufje zout erdoor. 
Smelt de chocolade met de boter al roerende in een kom boven een pan met kokend water. 
Haal de kom van het kokende water af, voeg het eimengsel toe en roer tot een glad 
mengsel. Zet het mengsel afgedekt in de koelkast.  
 
Bereidingswijze: 
Vet de vormpjes in met boter en bestuif het met bloem. Klop het teveel aan bloem eruit. 
Verdeel het chocolademengsel over de schaaltjes en zet dit geheel ongeveer 12 minuten in 
de oven. Als de taartjes uit de oven komen moet de buitenkant stevig zijn en de binnenkant 
vloeibaar. Controleer dit met een prikker.  
Serveer de chocoladetaartjes met de karamelsaus, gemarineerde ananas en vanille ijs.  
 



Karamelsaus:  

Ingrediënten  

 300 gram suiker; 

 250 dl slagroom; 
 
Mise en place: 
Verwarm 1 dl water met de suiker in een pan en laat het, zonder te roeren, goudbruin 
karameliseren. Haal het van het vuur af en voeg de slagroom toe. Schenk het mengsel in 
een schaaltje en laat het afkoelen. Voeg iets meer slagroom toe als de saus vloeibaarder 
moet zijn (dit kan ook als de saus afgekoeld is). 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de karamelsaus met de gemarineerde ananas, warme chocoladetaart en vanille ijs.  

 
 
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 karamelsaus, gemarineerde ananas, warme chocoladetaart en 
vanille ijs.  

 


