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Op de huid gebakken zeebaars met gemarineerde rodekool, 
knapperige walnoten en notenmayonaise 
 
Rodekool: 
 
Ingrediënten: 

 2 kleine rode kool  

 3 rode ui  

 18 el aceto balsamico  

 6 teentjes knoflook  

 6 el honing  

 450 ml olijfolie  
 
Mise en place: 
Schaaf de rode kool op een scherpe rauwkostschaaf of mandoline in zeer dunne reepjes. Pel 
en snijd de ui in dunne halve ringen en besprenkel met aceto balsamico. Pel en snijd de 
knoflook in dunne plakjes. Voeg de ui, knoflook en honing toe aan de rode kool. Besprenkel 
met aceto balsamico. Breng eventueel op smaak met zeezout en peper uit de molen. Meng 
alles door elkaar. Verwarm in een kleine pan de olijfolie tot lauwwarm (niet heter dan 50 °C) 
en schenk over de rode kool. Laat minstens 15 minuten marineren en laat daarna op een 
zeef uitlekken. 
 
Bereidingswijze: 
Verdeel de rode kool speels over het bord. Verdeel de veldsla en eikenbladsla over de rode 
kool en lepel de mayonaise rondom. Breek de walnoten, verdeel ze over de borden en leg de 
zeebaars erop. 
 
 
Notenmayonaise: 
 
Ingrediënten: 

 6  eidooiers  

 6 el balsamicoazijn  

 6 el Dijon mosterd  

 6 el gembersiroop  

 450 ml druivenpitolie  

 225 ml notenolie  

 120 ml appelsap  
 
Mise en place: 
Voeg de eidooiers, balsamicoazijn, mosterd, gembersiroop, een beetje zeezout en peper uit 
de molen in een smalle beker die niet veel breder is dan de staafmixer. Schenk de 
druivenpit- en notenolie er langs. Zet de staafmixer in de beker, draai de staafmixer rond en 
trek langzaam omhoog. Voeg appelsap toe en meng nog enkele seconden met de 
staafmixer. Bewaar de mayonaise in een afgesloten bakje in de koelkast. 
 
Rooster de walnoten met een beetje olie in een koekenpan 1 minuut op laag vuur. 
 
Bereidingswijze: 
Verdeel de rode kool speels over het bord. Verdeel de veldsla en eikenbladsla over de rode 
kool en lepel de mayonaise rondom. Breek de walnoten, verdeel ze over de borden en leg de 
zeebaars erop. 
 
 



Zeebaars: 
 
Ingrediënten: 

 800 g zeebaarsfilet  

 150 ml olijfolie  
 
Mise en place: 
Verdeel de zeebaarsfilet in 8 gelijke smalle mootjes. Bestrooi ze met zeezout en peper uit de 
molen en besprenkel ze met olijfolie. 
 
Bereidingswijze: 
Verdeel de rode kool speels over het bord. Verdeel de veldsla en eikenbladsla over de rode 
kool en lepel de mayonaise rondom. Breek de walnoten, verdeel ze over de borden en leg de 
zeebaars erop. 
 
 

 



Zacht gegaarde fazant met zuurkool, mousseline van knolselder en 

pompoen, gekonfijte rode biet, gebakken paddenstoelen, aardpeer 

chips en een bijpassende jus   

 
Konfijten van de bouten: 
 
Ingrediënten: 

 4 schoongemaakte fazanten, in delen: borstkap (borstfilets op het bot + vel), 
karkassen en bouten + afsnijdsels en extra vlees (poten, vleugels, rug) 

 
Mise en place: 
Zet de bouten aan in de koekenpan en konfijt ze vervolgens in ganzenvet zo’n 2 uur op 
70°C. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de gekonfijte bouten met de overige onderdelen van het gerecht.  
 
 
Jus: 
 
Ingrediënten: 

 Gebruik hiervoor de karkassen, de afsnijdsels en het extra vlees. 

 2 wortel, in blokjes 

 2 plak knolselderij, in blokjes 

 2 prei, in stukken 

 2 bleekselderij, in stukken 

 2 ui, in stukken 

 4 glazen witte wijn 

 2 borrelglazen cognac 

 water 
 
Mise en place: 

 Zet karkassen, afsnijdsels en het vlees aan in de pan. 

 Zet de groente aan in een andere pan. 

 Doe alles bij elkaar en voeg de wijn en de cognac toe. 

 Flambeer de cognac en voeg daarna water toe. Zorg dat alles onderstaat en laat dit 
zo’n 2 uur trekken. 

 Zeef het vocht en reduceer het daarna op zacht vuur tot een derde. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de jus met de overige onderdelen van het gerecht.  
 
 
  



Borst kappen: 
 
Ingrediënten: 

 4 Fazanten met de borstkappen. 
 
Mise en place: 

 Verwarm de oven voor op 70°C. 

 Wrijf de kappen in met zout en zwarte peper uit de molen. 

 Zet de kappen aan in een koekenpan, voor een mooie kleur. 

 Laat de kappen in aluminiumfolie rusten op een warme plek. 
 
Bereidingswijze: 
Zet de kappen in de oven. De kappen zijn gereed als een kerntemperatuur van 53°C is 
bereikt. 
Serveer de borstkappen met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
Zuurkool : 
 
Ingrediënten: 

 500 g zuurkool 

 200 g gerookte spekblokjes of -reepjes 

 3 kruidnagels 

 2 laurierblaadjes 

 5 jeneverbessen, geplet 

 100 ml ganzenvet 

 1/2 glas witte wijn 

 250 g boter 
 

Mise en place: 
Doe zuurkool, kruiden, witte wijn, ganzenvet en spek in een pan en zet die op het vuur. Laat 
zachtjes trekken. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de zuurkool met de overige onderdelen van het gerecht.  
 
 
  



Mousseline van knolselder en pompoen: 
 
Ingrediënten: 

 400g knolselder 

 400g pompoen 

 Gevogeltebouillon naar smaak 

 10g Nootmuskaat 

 200ml Slagroom 

 30g Boter 

 200g Aardappelen 
 
Mise en place: 
De groenten schoonmaken, snijden en spoelen. Met de bouillon overgieten en zachtjes laten 
koken. Afgieten en al roerend laten indrogen op een zeer zacht vuur. Pureer en voeg de 
boter en de slagroom toe. Met zout, peper en muskaatnoot op smaak brengen. Opzij zetten. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de Mousseline met de overige onderdelen van het gerecht.  
 
 
Gekonfijte rode biet: 
 
Ingrediënten: 

 40 gr boter 

 20g Honing 

 400g rode biet 
 
Mise en place: 
De rode biet schoonmaken en gaar stomen. Laten afkoelen en in stukken verdelen. Deze 
stukken in een kleine pan met boter lichtjes aanbakken en op smaak brengen met zout en 
peper. De honing toevoegen en zachtjes laten konfijten. Opzij zetten. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de gekonfijte rode biet met de overige onderdelen van het gerecht.  
 
 
Aardpeerchips: 
 
Ingrediënten: 

 Aardpeer 
 
Mise en place: 
De groenten wassen en ze dan in flinterdunnen schijfjes snijden. Deze schijfjes blancheren 
in kokend water en laten afkoelen in ijswater, in een doek drogen. De geblancheerde 
aardperen bakken in een frituurpan van 160°C en op smaak brengen met zout. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de chips met de overige onderdelen van het gerecht.  
 
 
  



Paddenstoelen: 
 
Ingrediënten: 

 400g beukenzwam 

 400g oesterzwammen 

 40g Boter 
 
Mise en place: 
De paddenstoelen schoon borstelen en in boter bakken en op smaak brengen. Opzij zetten. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de paddenstoelen met de overige onderdelen van het gerecht.  
 
  



 

Een gepocheerd appeltje met kaneelsabayon, chocolademousse, 
vanille ijs en amandelcrumble 
 
Gepocheerde appeltjes: 
 
Ingrediënten: 

 12 kleine Jonagold appeltjes 

 1l witte wijn 

 500ml suikerwater 

 5g steranijs 

 1 vanillestok 

 100ml citroensap 

 2 kaneelstokken 
 
Mise en place: 
Verwarm de wijn samen met het suikerwater, het citroensap en de specerijen. Schil de 
appeltjes en boor op verschillende plekken uit met een klein parisienne boortje. Pocheer de 
appeltjes en de uitgeboorde bolletjes gaar in het warme vocht. Koel terug en bewaar in het 
pocheervocht. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de gepocheerde appeltjes met de overige gerechten.  
 

 

Kaneelsabayon 
 
Ingrediënten: 

 6 eidooiers 

 2 heel ei 

 150 gram suiker 

 4 deciliter champagne 

 kaneel naar smaak 
 

Mise en place/ Bereidingswijze: 
Doe de eidooiers en het ei in een hittebestendige pan en klop deze los met een garde. 
Verwarm deze au bain-marie en klop tijdens het verwarmen de champagne erdoor. Blijf 
kloppen tot het dooiermengsel dik en schuimig is. Voeg de kaneel naar smaak toe.  
 

Bereidingswijze: 
Serveer de kaneelsabayon met de overige gerechten.  
 
 
  

http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/eieren/eieren.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/eieren/eieren.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/zoetmiddelen/suiker.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/alcoholische-dranken/champagne.html
http://www.hema.nl/pannen.html
http://www.5cc.nl/klopper.html
http://www.bestelkado.nl/champagne.html


Chocolademousse 
 
Ingrediënten: 

 6 eieren 

 200 gram suiker 

 500 gram fondant chocolade (minstens 45%) 

 600 mililiter room  

 snufje zout 
 
Mise en place/ Bereidingswijze: 
Scheid de dooiers en eiwit van drie eieren. Houd de eiwitten apart.  
Meng de dooiers en 100 gram suiker en klop totdat het wit wordt (gebruik een mixer, dat is 
gemakkelijker) 
Smelt 250 gram fondant chocolade (minstens 45%) met een scheutje room. Je kan dit in een 
microgolf doen, maar het veiligste als je er niet mee overweg kan, is nog steeds au-bain-
marie. Meng dit stevig onder het dooier-suiker mengsel.  
Klop 300 mililiter room (vetgehalte minstens 34% voor de houdbaarheid, minder kan ook, 
maar minder lang houdbaar). Je bepaalt hier hoe stevig de mousse wordt. Als je de room 
keihard opklopt, heb je een bijzonder stevige mousse. Meng de opgeklopte room onder het 
chocolade-dooier-suiker mengsel. Opgelet, vanaf nu meng je altijd in dezelfde richting! 
Gebruik een garde (klopper).  
Klop de drie eiwitten hard met een snuifje zout (trukje). Ze mogen goed hard opgeklopt zijn 
(dus dat je recipient ondersteboven boven je hoofdje kan houden zonder schrik te hebben 
dat er iets valt). Meng de eiwitten onder het mengsel, wederom . . . altijd in dezelfde richting, 
met de garde. Ga voorzichtig te werk.  
Minstens twee uur koelen voor het serveren. Laat het eerst koelen zonder bedekking, daarna 
mag je er keukenfolie over doen. Dit is om te voorkomen dat er condensdruppels op het 
oppervlakte vallen (de chocolade was warm, dus het mengsel zal condens produceren.) 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de chocolademousse met de overige gerechten.  
 
 
Crumble 

Ingrediënten: 

 125g Boter 

 125g Bloem 

 125g bloemsuiker 

 100g amandelpoeder 
 
Mise en place/ Bereidingswijze: 
Vermeng voor de crumble alle ingrediënten losjes met de hand. Wrijf het deeg voorzichtig 
tussen de handen zodat kruimels ontstaan. Laat 2 uur rusten op keukentemperatuur en bak 
vervolgens 15 minuten af in een oven van 160 °C. Bewaar in een goed afgesloten schaal. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de crumble met de overige gerechten. 
 
 
  

http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/eieren/eieren.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/zoetmiddelen/suiker.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/snoep/chocolade.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/zuivel/room.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/mineralen/zout.html
http://www.bcc.nl/blender.html
http://www.5cc.nl/klopper.html


Vanille ijs: 
 
Ingrediënten: 

 500 ml volle melk 

 2 vanille peul van hoge kwaliteit 

 8 eierdooiers van grote eieren (L) 

 150 gram witte basterdsuiker 

 500 ml slagroom 

 snufje zout 
 
Mise en place: 
Snijd de twee vanille peulen in de lengte doormidden met de punt van een scherp mesje. 
Laat de vier helften trekken in de volle melk, in een kom au bain marie. Het water onder de 
kom mag best koken, de melk hoeft alleen niet meteen heel heet te worden (70 ºC is een 
mooi streven). Dit mag makkelijk een kwartier staan. 
Ondertussen klop je met een mixer de eierdooiers met de suiker net zo lang tot het mooi wit 
romig is. Hoewel het mooi luchtig wordt, gaat het daar niet om: Het is vooral belangrijk dat de 
suiker helemaal opgelost is. De luchtigheid zal verdwijnen zodra we de warme melk erdoor 
mengen. Gooi ook een snuf zout bij het mengsel. 
Zet het vuur onder de au bain marie hoog. Doe nu het eimengsel bij de melk (of andersom) 
en verwarm het geheel au bain marie tot de eigelen gaan binden (82 ºC voor degenen met 
een thermometer). Blijf constant roeren zodat er geen eierkoek ontstaat op de bodem van de 
kom. Een RVS kom werkt wel prettig, omdat die de warmte goed geleidt. Zodra de eigenen 
gebonden zijn mag de vla van het vuur en mag het geheel afkoelen. Wil je luchtig ijs, dan is 
nu het moment om de mixer er nog een keer in te zetten, tijdens het afkoelen krijg je er best 
nog wat luchtigheid ingeslagen. Zet het “ijsbeslag” nu in de koelkast om nog verder terug te 
koelen. Het beste is het om het een nacht te laten trekken. Oh ja, de peulen zitten er nog 
steeds integraal in, laat ze maar lekker mee trekken. Dit opstijven zorgt ervoor dat het vet uit 
de melk en eigelen een vetnetwerk gaan vormen, wat de textuur van het ijs ten goede komt. 
 
Een half uur voordat je ijs wil, klopt je de slagroom lobbig tot stijf en meng je dit door de vla. 
Vergeet niet de vanillepeulen eruit te halen (schraap eventueel nog de laatste pitjes eruit). 
Giet nu alles in de ijsmachine en laat deze een half uurtje tot 45 minuten zwoegen. Daarna 
direct het ijs uit de ijsmachine halen. Doe het in een bak en zet het vervolgend in de 
diepvries! 
 
 

Overige garnituur 

 
Ingrediënten: 

 50g rozijnen 

 100ml amaretto  
 
Mise en place/ Bereidingswijze:: 
Wel de rozijnen in de amaretto. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de crumble met de overige gerechten. 


