
 

 

 

 

 
Menu: 

 
 

Tarte tatin van sjalotten met hert bramensaus en pastnaken. 
 

*** 
 

Hertenstoof met pommes amandes, broccoli en paddenstoelen. 
 

*** 
 

Mangotempura met sinaasappel- en grapefruit partjes, kruidige 
sinasappelstroop en limoensabayon. 

  



Tarte tatin van sjalotten met hert bramensaus en pastnaken 
 
 
Tarte tatin: 
 
Ingrediënten: 

 800 ml rode port  

 12 el rietsuiker  

 4 el aceto balsamico  

 32 ronde middelgrote sjalotten  

 8 plakjes bladerdeeg  

 4 el bloem  

 2 klontje boter  

 4 el zachte roomboter  

 2 ei  
 
Mise en place: 
Kook in een brede pan de rode port met 2 eetlepels rietsuiker en de aceto balsamico tot de 
helft in tot het licht stroperig is. Pel en halveer de sjalotten. Zorg er hierbij voor dat de 
sjalotten niet uit elkaar vallen. Blancheer ze 1 minuut in licht gezouten kokend water, schep 
ze uit het water en laat ze goed uitlekken op keukenpapier. Voeg de sjalotten toe aan de 
portsiroop, laat circa 3 minuten zacht koken, zodat de sjalotten de portsiroop kunnen 
absorberen. Laat het bladerdeeg ontdooien en rol elk plak uit met iets bloem tot een lap van 
circa 2 millimeter dik. Laat het deeg 2 minuten rusten, dan kan het iets krimpen en bakt het 
gelijkmatiger. Snijd of steek er cirkels uit die iets groter zijn dan de vorm. Bestrijk 
bakvormpjes van 8 à 9 centimeter doorsnede royaal met boter en strooi er de resterende 
rietsuiker over. Klop de overtollige suiker er uit. Leg de sjalotten met de bolle kant naar 
beneden in de taartvormen en lepel er nog wat saus over. Bestrijk de deegcirkels met 
losgeklopt ei. Prik met een vork gaatjes in het deeg. Dek de sjalotten af met een plak 
bladerdeeg. Stop de zijkanten van het deeg losjes in de vorm. Bewaar de tarte tatins in de 
koelkast. 
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de oven voor op 200 °C. Bak de tarte tatins 12 tot 15 minuten in de oven tot het 
deeg goudbruin, gaar en knapperig is. 
Serveer de tarte tatin van sjalotten met de pastinaken, hert en de bramensaus. 
 
 
Bramensaus: 
 
Ingrediënten: 

 500 g diepvries bramen  

 4 el rietsuiker  

 300 ml rode port  

 4 kaneelstokjes  
 
Mise en place: 
Kook de bramen samen met de suiker, port en kaneel tot een saus. Schenk en druk door 
een zeef. Bewaar de saus in de koelkast.    
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de saus op laag vuur. 
Serveer de bramensaus met de tarte tatin van sjalotten, pastinaken en het hert. 
 



Pastinaken: 
 
Ingrediënten: 

 8 kleine pastinaken  

 2 el roomboter  

 2 el olijfolie  
 
Mise en place: 
Schil de pastinaken en snijd ze over de lengte in lange parten. Kleine pastinaken in vieren en 
grotere in zessen. Blancheer ze in 1-2 minuten beetgaar in kokend water met zeezout. Laat 
ze uitlekken op keukenpapier.    
 
Bereidingswijze: 
Verwarm boter met olie in een koekenpan en rooster de pastinaken op middelhoog vuur in 3-
4 minuten goudbruin. Keer ze regelmatig om. 
Serveer de pastinaken met de tarte tatin van sjalotten, het hert en de bramensaus. 
 
 
Hert: 
 
Ingrediënten: 

 1000 g hertenfilet  

 4 el gedroogde tijm  
 
Mise en place: 
Haal het vlees minstens 15 minuten voor het bakken uit de koelkast. Bestrooi het vlees (net 
voordat het de pan in gaat) rondom met gedroogde tijm, een beetje zeezout en peper uit de 
molen. Druk de tijm goed aan op het vlees. Verhit olie en boter in een koekenpan en bak de 
hertenfilet om en om goudbruin maar beweeg het vlees niet teveel. Laat op laag vuur braden 
tot het rosé is. Afhankelijk van de dikte van het vlees duurt dit circa 6 minuten. Laat het vlees 
3-4 minuten rusten alvorens het te snijden.   
  
Bereidingswijze: 
Serveer het hert met de pastinaken, tarte tatin van sjalotten en de bramensaus. 
  



Hertenstoof met Pommes Amandes, broccoli en paddenstoelen 
 
Hertenstoof: 
 
Ingrediënten: 

 2 kleine winterwortel  

 4 uien  

 0.5 knolselderij  

 1500 g poulet of hertsukade  

 4 el bloem  

 200 g roomboter  

 8 jeneverbessen  

 14 takjes tijm  

 4 verse blaadjes laurier  

 2 kaneelstokje  

 400 ml rode port  

 4 el rode wijnazijn  

 2 l krachtige wildfond  

 4 sneetjes kruidkoek (ontbijtkoek)  
 
Mise en place: 
Schil en snijd de wortel in stukjes. Pel en halveer de ui en snijd in plakken van 5 millimeter 
dik. Haal de schil van de knolselderij en snijd de knolselderij in dobbelstenen van 1 
centimeter. Snijd de sukade in blokjes van 3 bij 3 centimeter. Bestrooi het vlees met zeezout 
en zwarte peper uit de molen en bestuif met bloem. 
 
Smelt de boter in een stoof- of braadpan en laat uitbruisen. Voeg het vlees toe en bak in 
circa 4 minuten rondom bruin. Voeg alle groenten toe en laat circa 2 minuten op hoog vuur 
meebakken. Kneus de jeneverbessen en voeg de kruiden en specerijen toe. Blus af met 
rode port en wijnazijn en breng aan de kook. Voeg de wildfond toe en laat de hertenstoof op 
laag vuur circa 3 uur stoven tot het vlees zacht is. Voeg zodra het vlees gaar is, de kruidkoek 
toe om de saus te binden. Haal voor het serveren de laurier, jeneverbessen, kaneel en tijm 
uit de hertenstoof. 
 
TIP: Maak je de stoof 2 tot 3 dagen eerder? Laat dan afkoelen en bewaar in de koelkast. 
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de hertenstoof op laag vuur. 
 

 

Pommes amandes: 
 
Ingrediënten: 

 1000 g kruimige aardappels  

 6 el wijnzuurkool  

 8 eieren  

 4 el bloem  

 300 g geschaafde amandelen  
 
Mise en place: 
Schil en was de aardappels en snijd ze in gelijke stukken. Zet ze op met water en iets 
zeezout en kook ze gaar als voor puree. Giet de aardappels af, stoom ze goed droog en 
draai ze door de passevite of pureer ze met een pureeknijper. Knijp het vocht uit de zuurkool, 



hak de zuurkool fijn en roer door de puree. Breng op smaak met zeezout en peper uit de 
molen. Splits 2 eieren en roer de eidooiers los, meng met een spatel door de puree. Vorm 
van het pureemengsel met iets bloem in de handen balletjes ter grootte van een walnoot. 
Kluts de eieren. Bestuif de bolletjes met bloem, wentel ze door geklutst ei en rol ze door de 
geschaafde amandelen. Bewaar ze in de koelkast. 
 
TIP: Maak je de Pommes Amandes ’s middags? Bewaar ze dan in de koelkast. Wil je deze 
eerder voorbereiden? Maak dan deze basis (dus nog niet frituren) en laat afgekoeld in een 
afgesloten bakje invriezen. Laat op de dag zelf goed ontdooien en zorg dat ze droog zijn. 
 
Bereidingswijze: 
Frituur de Pommes Amandes in de frituur in circa 3 minuten goudgeel. 
 
 
Broccoli: 
 
Ingrediënten: 

 600 g broccoli  

 200 g macadamianoten  

 4 el roomboter  

 2 el water  
 
Mise en place: 
Maak de broccoli schoon. Snijd uit broccoli kleine roosjes. Blancheer ze in ruim kokend water 
met zeezout beetgaar. Laat de broccoli afkoelen in koud water. Hak de macadamianoten 
grof en bak ze in een koekenpan goudbruin. 
 
Bereidingswijze: 
Verwarmde broccoli in heet water. Bij heet dresseren voeg je de macadamianoten toe. 
 
 
Paddenstoelen: 
 
Ingrediënten: 

 1000 g paddenstoelen  

 4 el olijfolie om in te bakken 
 
Mise en place: 
Maak de paddenstoelen schoon en snijd ze in gelijke stukken.  
 
Bereidingswijze: 
Verhit de olijfolie in een koekenpan en bak de cantharellen circa 3 minuten.  



Mangotempura met sinaasappel- en grapefruit partjes, kruidige 
sinasappelstroop en limoensabayon 
 
 
Kruidige sinaasappelsiroop: 
 
Ingrediënten: 

 10 takjes munt  

 800 ml vers geperst sinaasappelsap  

 4 el honing (oranjebloesemhoning of bloemenhoning)  

 6 kruidnagels  

 4 kaneelstokjes  
 
Mise en place: 
Pluk de munt. Breng de sinaasappelsap met honing, kruidnagel, kaneel en munt aan de kook 
in een brede pan. 
Laat op laag vuur tot licht stroperig geheel inkoken. Schenk de siroop door een zeef en laat 
afkoelen. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de kruidige sinaasappelsiroop met de limoensabayon, mangotempura en de 
sinaasappel- en grapefruit partjes.  
 

 

Fruit: 
 
Ingrediënten: 

 2 handsinaasappels  
 2 rode grapefruits  

 
Mise en place: 
Snijd rondom de schil van de sinaasappel en grapefruit tot al het wit er af is. Snijd de partjes 
tussen de vliezen uit en bewaar ze in de koelkast. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de sinaasappel- en grapefruit partjes met de kruidige sinaasappelsiroop,  
limoensabayon en de mangotempura. 
 

 

Limoensabayon: 
 
Ingrediënten: 

 8 eidooiers  
 4 el suiker  
 150 ml limoncello (citroen likeur)  
 2 limoen  

 
Mise en place: 
Klop de eidooiers met suiker, limoncello, rasp van de limoen en 25 milliliter sap luchtig door 
elkaar. Verwarm op matig vuur en blijf actief kloppen (circa 5-7 minuten.) tot een luchtige 
maar stevige schuimsaus ontstaat. Beslist niet stoppen met kloppen want dan veranderen de 
eidooiers in roerei. 
 
Bereidingswijze: 

http://www.24kitchen.nl/node/17094
http://www.24kitchen.nl/node/17094


Serveer de imoensabayon met de mangotempura, kruidige sinaasappelsiroop en de 
sinaasappel- en grapefruit partjes.  
  

 

Mangotempura: 
 
Stap 1:Tempurabeslag: 
 
Ingrediënten: 

 200 g tempurabloem  
 300 ml ijskoud koolzuurhoudend water  

 
Mise en place: 
Verwarm de frituur voor tot 180 °C. 
Roer met een garde het ijskoude water door de tempurabloem tot een dik vloeibaar, maar 
klonterig beslag. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de mangotempura met de kruidige sinaasappelsiroop, limoensabayon en de 
sinaasappel- en grapefruit partjes.  
 
 
Stap 2 :Mango: 
 
Ingrediënten: 

 2 mango (eetrijp) 
 
Mise en place: 
Schil de mango, snijd het vruchtvlees weg langs de pit. Snijd de plakken in vierkanten van 1 
centimeter. 
 
Bereidingswijze: 
Prik een mangoblokje aan een lange satéprikker, wentel door het beslag en frituur met kleine 
porties tegelijk tot ze krokant zijn. Laat uitlekken op keukenpapier. 
Serveer de mangotempura met de kruidige sinaasappelsiroop, limoensabayon en de 
sinaasappel- en grapefruit partjes.  
 
 
 
 
  


