
 

 

 

10 personen 

 

 

 

 
Het menu: 

 
 
 

Tong in kruidenolie met schaaldierendressing, paksoi, rettich en botersaus 
 

*** 
 
 

Biefstuk gekruid in vijf soorten kruiden met aardappelpoffertjes en kruidenroomkaas 
 

*** 
 
 

Aardbeien met witte chocoladekruim, tomatenijs, basilicumschuim en witte chocolade 

curd  

  



 

 

Tong in kruidenolie met schaaldierendressing, paksoi, rettich en 
botersaus 

 
Kruidenolie: 
 
Ingrediënten: 

 7,5 dl Zonnebloemolie 

 1/2 eetlepel Baharatkruiden 

 1/2 teen knoflook 
 
Mise en place: 

1. Laat de kruiden en knoflook trekken in de olie bij een temperatuur rond de 70 graden, 
gedurende ongeveer een uur. 

2. Laat dan bij voorkeur nog een dag doortrekken. 
3. Zeef de olie dan door een zeef. 

 
Bereidingswijze: 
Bak de vis in de kruidenolie.  

 
 
 
Tong: 
 
Ingrediënten: 

 5 st tong 
 
Mise en place: 

1. Snij de filets van de tong af. 
2. Bestrooi deze aan beide zijden met zout en laat dit een uur 'pekelen'. 

 
 

Bereidingswijze: 
Bak de vis vlak voor het serveren in de kruidenolie. 
 
 
Beur blanc met citroen: 
 
Ingrediënten: 

 4 dl witte wijn 

 1/2 st sjalot 

 2,5 dl room 

 225 gr boter 

 Citroen naar smaak 
 
Mise en place: 

1. Snij de boter in blokjes 
2. Rasp de schil van de citroen voor de smaak van de saus. 
3. Snipper de sjalot fijn. 
4. Kook de witte wijn met de sjalot in tot een derde. 
5. Voeg dan de room toe en kook vervolgens in tot de helft. 
6. Zeef de sjalot uit de saus. 
7. Voeg de citroenrasp en sap toe en breng op smaak met zout en peper. 
8. Voeg vervolgens beetje voor beetje de boter toe. Laat de saus niet meer koken. 



 

 

 
Bereidingswijze: 
Serveer de beur blanc saus met de overige gerechten.  
 
 
 
Gepofte knolselderij puree: 
 
Ingrediënten: 

 1 knolselderij 

 boter, bouillon 

 Chili olie 
 
Mise en place: 

1. Schil de knolselderij en snij in blokken. 
2. Pak deze in met aluminiumfolie en pof deze in een oven van 180 graden gedurende 

45 tot 60 minuten.  
3. De knolselderij vervolgens in de blender fijn draaien tot een zalf met een klontje boter 

en een beetje bouillon.  
4. Breng de zalf op smaak met chilli olie en zout. 

 
Bereidingswijze: 
Serveer de gepofte knolselderij puree met de overige gerechten.  
 
 
Garnalen: 
 
Ingrediënten: 

 250 gram Hollandse garnalen 
 
 
 
Kokkels: 
 
Ingrediënten: 

 500 gr kokkels 

 2.5 dl witte wijn 
 
Mise en place: 

1. Spoel de kokkels onder stromend water schoon voor een half uur. 
2. Vervolgens uit laten lekken op een zeef. 
3. Verhit in een beetje olie in een pan. 
4. Bak hierin de kokkels kort tot ze beginnen open te staan. 
5. Blus dan af met een beetje witte wijn. 
6. Giet dan de kokkels op een zeef en laat ze afkoelen. 
7. Haal vervolgens het vlees uit de schelpen en snij het 'kammetje' er van af. Dit 

gebruiken we. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vis dressing: 
 
Ingrediënten: 

 1 sjalot 

 1 teen knoflook 

 1 el kappertjes 

 rode peper naar smaak (1/2) 

 Kokkels en garnalen 

 50 gr sushi azijn. 

 100 gr olie 
 
Mise en place: 

1. Maak de sjalot en knoflook schoon en snipper deze heel fijn. 
2. Hak ook de kappertjes en peper heel fijn. 
3. Meng vervolgens alle ingrediënten met elkaar tot een smeuïge dressing.  

 
Bereidingswijze: 
Serveer de dressing met de overige gerechten.  
 
 
 
Rettich: 
 
Ingrediënten: 

 1/2 rettich 

 4 dl zoetzuur marinade 
 
Mise en place: 

1. Snij de rettich dun op een snijmachine. 
2. Steek deze vervolgens uit met een steker en snij ze in tot het midden. 
3. Marineer de plakjes rettich in het zoetzuur. 
4. Vlak voor het serveren hier mooie korentjes van draaien.  

 
Bereidingswijze: 
Serveer de rettich met de overige gerechten.  
 
 
Paksoi: 
 
Ingrediënten: 
2 st mini paksoi 
 
Mise en place: 
Haal de blaadjes voorzichtig uit elkaar. 
Wanneer het grote blaadjes zijn deze bijsnijden of uitsteken. 
Vlak voor het serveren aanmaken met olie. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de paksoi met de overige gerechten.  
 
 
 
 
 



 

 

Serveren: 
Veeg eerst de knolselderij op het bord. Leg hier de tongfilet overheen. Schep hier de 
dressing met schelpdiertjes overheen. Steek hier de paksoi en rettich tussendoor. Als laatste 
de beurre blanc om het gerecht lepelen.  
 

  



 

 

Biefstuk gekruid in vijf soorten kruiden met aardappelpoffertjes en 

kruidenroomkaas 

 

Five-spice beef 

 
Ingrediënten: 

 1 el zwarte peperkorrels 

 10  steranijs 

 2 el venkelzaad 

 4  kruidnagels 

 2 el kaneelpoeder 

 10  kogelbiefstukjes à 150 g 
 2 klontje boter 
 

Mise en place: 
1. Rooster de peperkorrels met steranijs, venkelzaad en kruidnagels in een koekenpan 

op matig vuur tot het begint te geuren. Maal de specerijen fijn in de vijzel of 
keukenmachine en meng met de kaneelpoeder. 

2. Haal het vlees minstens 20 minuten voor het bereiden uit de koelkast. Dep het vlees 
indien nodig goed droog met keukenpapier. 

3. Verwarm de oven voor op 180 ºC. 
4. Kruid het vlees met vijf kruidenpoeder, een beetje zeezout en versgemalen peper en 

druk het goed aan. 
 
Bereidingswijze: 
Verhit een klontje boter en een scheutje olijfolie in een koekenpan. Laat de boter uitbruisen. 
Bak het vlees in 2 minuten om en om bruin. Leg het vlees op een ovenplateau en laat het in 
8-10 minuten (afhankelijk van dikte vlees) in de oven verder garen tot het rosé is of tot een 
kerntemperatuur van 48-50 ºC. 
Laat het vlees los verpakt in aluminiumfolie minstens 5-10 minuten rusten alvorens het te 
snijden. 
Serveer het vlees met de overige gerechten.  
 

 
Aardappelpoffertjes 

 
Ingrediënten: 

 1000 g kruimige aardappels 
 6  eieren 
 300 g kruidenroomkaas 
 200 ml zure room 
 2 el bloem 

 

Mise en place: 
Aardappelpoffertjesbeslag 
Schil de aardappels, snijd ze in gelijke stukken en kook ze gaar. Giet de aardappels af en 
stoom ze goed droog. Laat ze circa 5 minuten afkoelen en pureer ze met de handmixer. 
Voeg de eieren, kruidenroomkaas, zure room en bloem toe en pureer met de mixer tot een 
glad beslag. Breng op smaak met een beetje zeezout en versgemalen peper. Mocht het 
beslag te dun zijn, voeg dan extra bloem toe. 



 

 

 
Bereidingswijze: 
Aardappelpoffertjes met kruidenroomkaas 
Verhit een eetlepel olijfolie in een poffertjespan (antiaanbakpan), schep een klein beetje 
beslag in de pan en bak op laag vuur poffertjes. Als de onderkant bruin is omkeren en de 
andere kant bakken. Houd de poffertjes warm tussen twee borden of in de oven bij het vlees. 
Serveer de poffertjes met de overige gerechten.  

 

Citroenbroccoli 
 
Ingrediënten: 

 2 stronk broccoli 

 8 el pijnboompitten 

 2  citroen 

 8 el fruitige olijfolie 
 
Mise en place: 
Verdeel de broccoli in kleine gelijkmatige roosjes en bewaar afgedekt met keukenpapier in 
de koelkast voor de eindbereiding. 
Rooster de pijnboompitten in een droge koekenpan goudbruin. 
Boen de citroen schoon en rasp de schil, voeg de olijfolie toe en bewaar afgedekt. 
 
Bereidingswijze: 
Verwarm een scheutje olijfolie in een bakpan en roerbak de broccoli roosjes op laag vuur 3-4 
minuten tot ze beetgaar zijn, ze mogen niet te bruin kleuren. 
Serveer de citroenbroccoli met de overige gerechten.  

 

Eindbereiding 
 
Ingrediënten: 

 300 ml zure room 
 
Leg twee broccoliroosjes op bord en verdeel er zure room en pijnboompitten over. Leg er 
drie poffertjes naast. Trancheer het vlees en leg het vlees op bord. Lepel er citroenolie 
omheen. 

  



 

 

Aardbeien met witte chocoladekruim, tomatenijs, basilicumschuim 
en witte chocolade curd  
 

Basilicumschuim: 
 
Ingrediënten: 

 50 gr citroensap 

 100 gr water 

 100 gr suiker 

 1/2  bos basilicum 

 25 gr eiwit 

 60 gr suiker 
 
Mise en place: 

1. Laat de basilicum gedurende 2 uur trekken n het citroensap, het water en de 100 
gram suiker. 

2. Zeef dit er vervolgens uit. 
3. Klop de eiwitten op met de 60 gram suiker. Voeg naar smaak een beetje van het 

basilicum sap toe. Klop dit tot stijve witte pieken.  
4. Spuit hier vervolgens kleine dopjes van. 
5. Droog deze in de oven van 70 graden of onder de warmtepas. 

 
Bereidingswijze: 
Serveer de basilicumschuim met de overige gerechten.  
 
 
 
Citroenbasis: 
 
Ingrediënten: 

 190 gr citroensap 

 150 gr suiker 

 340 gr water 
 
Staat klaar. 
 
 
Tomatenijs: 
 
 
Ingrediënten: 

 200 gr tomatenbouillon 

 50 gr citroenbasis 

 1/2 st citroen 

 40 gr tomatensap 

 kleurstof 

 1,5 gr agar 

 tabasco 
 
Mise en place: 

1. Meng de bouillon met de citroenbasis, het sap en de rasp van de citroen en het 
tomatensap. Breng dit goed op smaak meet tabasco. 



 

 

2. Breng dit samen met de agar aan de kook en laat een minuut doorkoken.  
3. Vervolgens van het vuur halen en de kleurstof erdoor roeren. 
4. Laat de massa afkoelen en draai dit vervolgens op in de ijsmachine. 

 
Bereidingswijze: 
Serveer de tomatenijs met de overige gerechten.  
 
 
Witte chocolade curd: 
 
Ingrediënten: 

 125 gr witte chocolade 

 2 st ei 

 75 gr dooier 

 100 gr suiker 

 1.5 blad gelatine 

 100 gr boter 
 
Mise en place: 

1. Doe de witte chocolade, de eieren, de eidooiers en de suiker in een vacuumzak een 
maak deze dicht. 

2. Vervolgens gedurende 10 minuten stomen op 85 graden. 
3. Week ondertussen de gelatine in koud water. 
4. Wanneer de massa gaar is deze in de blender doen en hier voorzichtig al draaiend 

de gelatine en boter aan toevoegen. 
5. Laat de curd opstijven in de koelkast. 

 
Bereidingswijze: 
Serveer de witte chocoladde curd met de overige gerechten.  
 
  
Basilicumstroop: 
 
Ingrediënten: 

 1/4 bos basilicum 

 2 dl suikerwater 
 
Mise en place: 

1. Blender de basilicum fijn met het suikerwater. 
2. Zeef dit vervolgens. 

 
Bereidingswijze: 
Serveer de basilicumstroop met de overige gerechten.  
 
 
Aardbeien: 
 
Ingrediënten: 

 10 st aardbeien 

 basilicumstroop 
 
Mise en place: 

1. Verwijder de kroontjes van de aardbeien en snij deze vervolgens in vieren. 
2. Marineer met de basilicum stroop. 



 

 

 
Bereidingswijze: 
Serveer de aardbeien met de overige gerechten.  
 
 
Witte chocolade kruim: 
 
Ingrediënten: 

 50 gr bloem 

 50 gr suiker 

 50 gr boter 

 40 gr witte chocolade 

 50 gr amandelen 
 
Mise en place: 

1. Bruneer de amandelen op 160 graden gedurende 15 minuten. 
2. Laat de noten afkoelen en hak ze vervolgens tot een fijn kruim. 
3. Meng de bloem met de suiker en boter tot een kruimdeeg. 
4. Bak dit af op 160 graden gedurende 20 minuten. 
5. Laat heet dan afkoelen en draai het tot fijn poeder. 
6. De witte chocolade eveneens fijn draaien tot poeder. (eerst invriezen gaat het beste). 
7. Meng dan de kruim met de chocolade en de fijn gehakte amandelen. 

 
Bereidingswijze: 
Serveer de witte chocolade kruim met de overige gerechten.  
 
 
Serveren: 
De curd op heet bord verdelen en hier een mooie speelse salade op bouwen. Het ijs als 
laatste hiertussen dresseren.  
 


