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8 personen 

 

Het menu  

 
 

In cognac gemarineerde zalm met gele biet, wakame zeewier, lemon cress en een jus 
van rivierkreeftjes   

 
*** 

 
 

Black angus met een palet van winterse groenten en een rijke portjus 
 

*** 
 

Gebakken chocolademousse met een saus van kersen en aangemaakte citrus 
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In cognac gemarineerde zalm met gele biet, wakame zeewier, lemon 
cress en een jus van rivierkreeftjes   
 
Gemarineerde zalm   
 
Ingrediënten: 

 3 el Za'atar 

 2 el zeezout 

 2 tl zwarte peper 

 150 ml cognac 

 2 el honing 

 5 el fijne mosterd 

 3.5 el witte wijnazijn 

 700 gr verse zalmfilet met vel 
 
Mise en place: 
Vijzel het venkel en –korianderzaad met het zeezout en de zwarte peper fijn. Meng de 
cognac met honing, mosterd, wijnazijn en gevijzelde specerijen. Schenk de marinade over 
de zalm en laat afgedekt met plastic folie en een gewicht minstens 4 uur onder druk 
marineren. 
 
Bereiding: 
Trancheer de zalm in gelijke stukken en serveer het met de overige ingrediënten.  
 
Dressing rivierkreeft 
 
Ingrediënten: 

 1 kg rivierkreeften 

 plantaardige olie 

 1  ui 

 1  wortel 

 1  prei 

 1 el tomatenpuree 

 175 ml rode wijn 

 175 ml rode port 

 2 blaadjes laurier 

 90 ml olijfolie extra vierge 
 
Mise en place: 
Houd de koppen en staartjes van de rivierkreeften apart. Pel de staartjes en bewaar ze in de 
koelkast. Pel en snipper de ui grof. Schil en snijd de wortel in stukken van 1 cm. Was en 
snijd de prei in ringen van 1 cm. Bak de koppen van de rivierkreeften aan in een brede pan 
met iets plantaardige olie. Voeg ui, wortel en prei toe en laat het licht kleuren. Voeg de 
tomatenpuree toe, verwarm een halve minuut om het te ontzuren. Blus af met rode wijn en 
rode port. Breng aan de kook. Voeg het laurierblad toe. Laat alles 45 minuten trekken (Voeg 
eventueel iets water of groentebouillon toe als de rivierkreeften niet helemaal onder het vocht 
staan). Schenk daarna op een zeef en laat de rivierkreeftenbouillon op laag vuur indampen 
tot een geconcentreerde ‘jus’. Laat afkoelen tot lauwwarm en meng het daarna met de 
olijfolie. 
 
 
Bereiding: 
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Serveer de dressing met de overige ingrediënten. 
 
 
Gele bieten en wakame zeewier 
 
Ingrediënten: 

 2 kleine gele bieten 

 wakame zeewier 

 lemon cress  

 200 ml zure room 
 
Mise en place: 
Schil de gele bieten en kook ze gaar. Koel de bieten terug in koud water en schaaf op een 
mandoline of rauwkostschaaf of met een hoefijzerdunschiller in dunne plakken 
 
Bereiding: 
Serveer de gele biet met de overige ingrediënten.  
 
 
Opmaak bord 
Snijd de zalm over de korte zijde in dunne plakken. Wissel de zalm in laagjes af met gele 
bieten en wakame zeewier. Schenk er warme rivierkreeftdressing langs. Presenteer met zure 
room. 
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Black angus met een palet van geroosterde winterse groenten en 
een rijke portsaus 
 
Black angus 
 
Ingrediënten: 

 1200 gr black angus 
 
Mise en place: 
Verhit de olijfolie met boter in een bakpan. Bestrooi de black angus met zeezout en 
versgemalen zwarte peper en braad de black angus rondom in 3-4 minuten bruin in de 
bakpan. Wikkel de black angus in aluminiumfolie en leg het op een warme plek.  
 
Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 125 °C. Leg de black angus in de oven zodat het vlees langzaam 
gaart. Als het vlees een kerntemperatuur van 58 graden heeft, dan kan je het vlees 
trancheren en serveren.  
 
 
Portsaus 
 
Ingrediënten: 

 30 gr boter 

 160 gr ui, fijngesneden 

 6 teentjes knoflook, fijngesneden 

 2 eetlepel verse tijm, fijngesneden 

 350 ml runderbouillon 

 250 ml port 
 
Mise en place: 
In een koekenpan op een middelhoog vuur de boter smelten. Ui, knoflook en tijm toevoegen 
en constant roerend de ui gaar bakken. Runderbouillon erdoor roeren en stukjes ui met een 
houten lepel van de bodem schrapen. Vervolgens de port toevoegen, aan de kook brengen 
en koken tot de saus tot ong. 250 ml is geslonken. De saus kan van tevoren bereid worden 
en voor serveren opgewarmd. 
 
Bereiding: 
Serveer de saus met de overige ingrediënten.  
 
 
  



Djurre Kookt 

 

 
Djurre Kookt, Molenlaantje 9, 8421 PM Oldeberkoop ▪ Tel. 06-46262774 ▪ info@djurrekookt.nl ▪  

 BTW nr. NL106702932B01 ▪ KvK. 57089639 ▪ Banknr.: NL05INGB0007003815  
 

Geroosterde wintergroenten 
 
Ingrediënten: 

 400 g kleine spruitjes 

 6 kleine pastinaken 

 16 kleine banaansjalotten 

 200 ml olijfolie extra vierge 

 32 stuks cantharellen 
 
Mise en place: 
Maak de spruitjes schoon, snijd ze doormidden en blancheer ze 2 minuten. Spoel ze direct 
koud op een zeef en laat goed uitlekken op keukenpapier. 
Schil en snijd de pastinaken in de lengte in acht lange parten. 
Halveer de sjalotten in de lengte en verwijder de schil. 
Veeg de paddenstoelen schoon met keukenpapier en snijd eventueel harde stukjes van de 
steel. 
Verdeel de groente en de paddenstoelen over een braadslede en sprenkel er olijfolie over. 
Bewaar gekoeld voor de eindbereiding. 
Verwarm de oven voor op 200 °C. 
Zet de groente in de oven en rooster de groente 20-25 minuten tot ze goudbruin zijn. Schep 
de groente 2-3 keer voorzichtig om tijdens het roosteren. 
 
Bereiding: 
Verdeel de groente speels over één kant van borden. Leg er plakjes black angus op en 
verdeel de jus over het vlees. 
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Gebakken chocolademousse met een saus van kersen en 
aangemaakte citrus 
 
Chocolademousse 
 
Ingrediënten: 

 250 g pure chocolade (72% of hoger) 

 8  eieren 

 180 g suiker 

 180 g fruitige olijfolie 

 110 g bloem 

 20 g maïzena 
 
Mise en place: 
Bestrijk de bakvormpjes licht met olijfolie. 
Hak de chocolade fijn en smelt het in een kom boven een pan met water dat net onder het 
kookpunt is. 
Klop met de handmixer de eieren met de suiker in 4-5 minuten wit en luchtig. Schenk de 
fruitige olijfolie erbij en klop het enkel seconden verder door. 
Meng de bloem met maïzena en spatel dit door het luchtige eimengsel. Voeg het mengsel 
toe aan de gesmolten, nog warme, chocolade en meng alles snel en goed door elkaar met 
een spatel. Schep de chocolademousse in de bakvormpjes.  
 
Tip: Wil je de chocolademousse direct bakken doe dit dan in een oven voorverwarmd op 175 
°C. De baktijd is dan 10 minuten. Wanneer de mousse is opgestijfd in de koelkast dan is de 
baktijd 3-4 minuten langer. Tijdens het bakken gaart eerst de buitenzijde van het taartje en 
het is de bedoeling dat de kern nog vloeibaar blijft.  
 
Bereiding: 
Serveer de chocolademousse met de overige ingrediënten.  
 
 
Kersensaus 
 
Ingrediënten: 

 2  vanillestokje 

 500 g diepvrieskersen, zonder pit 

 90 ml water 

 8 takjes munt 

 5 el honing 

 7 el kersenlikeur 
 
Mise en place: 
Halveer het vanillestokje in de lengte en schraap het merg eruit. 
Breng de kersen in een brede pan met het water, de vanillemerg, honing en 4 takjes munt 
aan de kook. Laat circa 5 minuten koken tot de kersen zacht zijn. 
Verwijder de munt. 
Voeg de likeur toe. 
Pureer de kersen grof in de beker van de staafmixer of in keukenmachine. 
 
Bereiding: 
Serveer de kersensaus met de overige ingrediënten.  
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Citrus 
 
Ingrediënten: 

 2  handsinaasappel 

 2 grapfruit 

 8 el fruitige olijfolie vierge 
 
Mise en place: 
Boen de sinaasappel schoon en rasp de schil boven een schaaltje. Voeg de olijfolie toe. 
Snijd met een scherp mes het overgebleven wit van het vruchtvlees. Snijd de partjes tussen 
de vliezen uit. 
 
Bereiding: 
Serveer de citrus met de overige ingrediënten.  
 
 
Opmaak bord 

 8 el Griekse yoghurt 

 2 el poedersuiker 

 2 el cacaopoeder 
 
 
Extra nodig 

 2 el olijfolie om in te vetten 

 bakvormpjes of aluminiumbakjes (doorsnede ca cm, hoogte ca 5 cm) 
 
 
Presentatie gerecht 
Draai de vormpjes voorzichtig om op borden. Bestuif de gebakken chocolademousse met 
poedersuiker en cacaopoeder en snijd het taartje iets in zodat de zachte vulling er uitloopt. 
Lepel de kersensaus, sinaasappelolie en losgeroerde yoghurt rondom. Leg er 
sinaasappelpartjes en muntblaadjes bij.  

 

 


