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Het menu: 

 
 
 

Gegratineerde coquille 
 
 

*** 
 

Traditionele kippenbouillon met de nodige garnituur 
 
 

*** 
 

Dungesneden gerijpte runderlende met uiencompote, riperkrite kaas, mesclun en  

bloemetjes met balsamico -honingdressing 
 
 

*** 
 

Tiramisini met Fryske dumkes 
 

  



 

 

Gegratineerde coquille 
 
Gegratineerde coquille: 
 
Ingrediënten: 

 7 coquilles  

 125 gr boter 

 75 gr wilde spinazie 

 50 gr amandelen 

 25 gr Parmezaanse kaas 

 1 eidooiers  

 1 takjes salie 

 1/2 teentje knoflook  

 beetje bieslook 

 beetje selderij 

 beetje broodkruim 
 
Mise en place: 
De boter met de eidooiers, geraspte Parmezaanse kaas, geraspte knoflook en fijngehakte 
kruiden mengen. Het warme amandelschaafsel door de botermengsel spatelen tot een 
mooie smeuïge massa ontstaat. De gewassen en fijngehakte spinazie op het bordje doen en 
de coquille erop leggen. Het geheel goed met amandelboter bedekken en met broodkruim 
bestooien. Zet de coquilles weg. 
 
Bereidingswijze: 
De coquille gedurende 4 minuten in een voorverwarmde oven op 200 graden gratineren. 
Serveren maar. 

 

  



 

 

Traditionele kippenbouillon met de nodige garnituur 
 
Kippenbouillon 
 
Ingrediënten: 

 2 Kipkarkassen 

 1 wortel, in plakjes 

 1 stengel bleekselderij, in schijfjes 

 1 grote ui, in ringen 

 paar takjes tijm 

 stuk prei, in ringetjes  

 10 peperkorrels 

 2 knoflooktenen, geplet 

 1 laurierblad  

 1 steranijs 
 
Mise en place: 
Leg de karkassen in een grote pan met dikke bodem. Giet er 2,4 liter water op en breng dit 
op hoog vuur aan de kook. Snij ondertussen de groente. Als het water kookt verschijnt er 
veel schuim aan de oppervlakte. Schep dit eraf met een schuimspaan, het schuim maakt de 
bouillon troebel en zelfs bitter. 
 
Voeg nu de rest van de ingrediënten toe en laat twee uur met het deksel op de pan pruttelen. 
Zeef de bouillon dan.  
Van de karkassen kun je eventueel nog de restjes kip halen voor n de soep.  
 

Bereidingswijze: 
Serveer de bouillon met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
  



 

 

Dungesneden gerijpte runderlende met uiencompote, 

riperkrite kaas, mesclun en bloemetjes met balsamico -

honingdressing 
 
 
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 overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
Gerijpte runderlende 
 
Ingrediënten: 

 800 gr gerijpte runderlende   
 
Mise en place: 
Snijd de runderlende in gelijke dunne plakken en zet de runderlende weg.  
 
Bereidingswijze: 
Serveer de gerijpte runderlende met de overige onderdelen van het gerecht. 
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Riperkrite kaas 
 
Ingrediënten: 

 100 gr Riperkrite kaas 
 
Mise en place: 
Rasp de Riperkrite kaas en dek het af in de koeling. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de Riperkrite kaas met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
Mesclun met balsamico honing dressing  
 
Ingrediënten 

 2 bakjes mesclunsla met bloemetjes 

 1 dl balsamico azijn  

 2 dl olijfolie 

 1 el 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: 
Serveer de dressing met de overige onderdelen van het gerecht. 

  



 

 

Tiramisini met Fryske dumkes 
 
 
Tiramisini: 
 
Ingrediënten: 

 250 ml espresso 

 5 eetlepels koffielikeur 

 20 Frysk dumkes  

 5 eiwitten 

 625 gr mascarpone  

 5 el honing  

 5 el marsala 

 2,5 tl cacao  
 
Mise en place: 
Maak de espresso en giet die in een hittebestendige kan. doe er de koffielikeur bij en laat de 
koffie afkoelen. Na 10 is de koffie afgekoeld. 
 
Breek elke Frysk dumke in tweeën en laat die in de geserveerde glaasje vallen. Giet het 
espresso mengsel erover. Druk de koekjes voorzichtig een beetje aan totdat de koekjes mooi 
vochtig zijn. 
 
Klop de eiwitten tot schuim pieken en zet het opzij. 
 
Doe de mascarpone en de honing in een kom. Meng het geheel goed met elkaar. Als de 
mascarpone glad is, dan voeg je de marsala toe. 
 
Spatel de eiwitten erdoor. Eerst een derde deel en dan de rest in nog twee etappes. Schep 
dit mengsel over de geweekte Frysk dumkes en maak met een lepel een spiraalvormig 
patroon in met een zwierig piekje.  
 
Zet de tiramisini minstens 20 minuten en maximaal 24 uur in de koelkast.   
 
Bereidingswijze: 
Haal de tiramisini uit de koelkast. Bestrooi de tiramisini met cacao, dit doe je met een fijne 
zeef. Serveren maar 

  


