
 

8 personen 

 

 

 

 
Het menu: 

 
 
 

Sint-Jacobsvrucht in lichte curryroomsaus 
 

*** 
 

Kalfslende besprenkeld met een lauwwarme vinaigrette van kappertjes en limoen en 
pompoensaus 

 
*** 

 
Moijto ijs met een twist 

 
*** 

 
Panna chocolata met bloedsinaasappelmarmelade 

 

  



Sint-Jacobsvrucht met zeewier in lichte curryroomsaus 
 
Thaise rode currypasta 
 
Ingrediënten: 

 10-12 rode, gedroogde chilipepers 

 5 teentjes knoflook 

 150g rode ui of sjalot 

 1 stengel citroengras 

 6 schijfjes laos 

 zest van 1 limoen 

 6-8 korianderwortels 

 versgemalen witte peper 

 ¼ tl trassi (of 2 ansjovisjes uit blik) 

 ½ tl gemalen komijnzaad 

 ½ tl gemalen korianderzaad 

 2 el helderrood paprikapoeder (optioneel) 
 
Mise en place: 
Week de gedroogde chilipepers 1-2 uur in 5 eetlepels kokend water. Als je het fijn gaat 
wrijven in een grote vijzel is het handig alles vast zo klein mogelijk te snijden. Ga je 
blenderen, dan kun je het wat grover laten. Voeg zo nodig een paar eetlepels water of olie 
toe en wiebel de blender ruw heen en weer tot “het pakt” en je een mooie, fijne currypasta 
draait. Met een keukenmachine lukt dat niet/moeilijk. De currypasta is een week, misschien 
wel twee weken te bewaren in de koelkast. Of vries ze in kleine porties in, steeds precies 
genoeg voor één gerecht. 
Deze Thaise rode currypasta verwerk je in de curryroomsaus. 
 
 
Sint-Jacobsvrucht met zeewier in lichte curryroomsaus 
 
Ingrediënten: 

 70g sjalotten fijngehakt 

 350ml room  

 70ml witte wijn 

 3.5g Thaise rode currypasta 

 175g wortelen 

 175g rettich 

 175g Komkommer  

 8 Sint-Jacobsschelpen 

 zeewier 
 

Mise en place: 
Verwijder de koraal van de Sint-Jacobsvrucht en hak deze fijn. Stoof de fijngehakte sjalot in 
de in roomboter en voeg de koraal toe. Laat even verder stoven, voeg de Thaise rode 
currypasta toe en blus nadien met de witte wijn en de room. Passeer de saus door een fijne 
zeef en laat verder inkoken tot gewenste dikte. Zet de saus weg.  
Maak met behulp van een parisienne lepeltje bolletjes uit de wortel, rammenas en 
komkommer. Blancheer de bolletjes kort in gezouten water en koel de bolletjes terug in koud 
water.  
 
 
Bereiding:  

http://www.aziatische-ingredienten.nl/
http://www.aziatische-ingredienten.nl/citroengras
http://www.aziatische-ingredienten.nl/laos
http://www.aziatische-ingredienten.nl/koriander
http://www.aziatische-ingredienten.nl/
http://www.aziatische-ingredienten.nl/djinten
http://www.aziatische-ingredienten.nl/ketoembar


Verwarm de saus. Stoof de bolletjes groenten in roomboter. Breng op smaak met peper er 
zout. 
Bak de Sint-Jacobsvrucht op hoge temperatuur kort in olie en roomboter. Kruid af met peper 
en zout. Serveren maar.  
 
 

  



Kalfslende besprenkeld met een lauwwarme vinaigrette van 
kappertjes en limoen en pompoensaus 
 
Kalfslende 
 
Ingrediënten: 

 Kalflende 
 
Mise en place: 
Kruit en bak de kalflende. Wikkel de biefstuk in aluminiumfolie. Leg het op een warme plek 
weg.   
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de kalflende tot de gewenste temperatuur (58 graden). Serveer de kalflende met de 
overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
Vinaigrette van limoen en kappertjes 
 
Ingrediënten: 

 64g gezouten kappertjes 

 4g Rozemarijn 

 240 gr boter 

 Zonnebloemolie 
 
Mise en place: 
Ontzilt de gezouten kappertjes. Leg de helft hiervan droog en frituur kort tot ze krokant zijn. 
Hak de rozemarijn fijn. Snijd partjes van de limoenen en pers het sap bij de roomboter. Voeg 
de gehakte rozemarijn en de andere helft van de kappertjes toe en smaak flink af. Warm de 
vinaigrette lichtjes op (mag niet koken). 
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de vinaigrette lichtjes op (mag niet koken). Serveer de vinaigrette met de overige 
onderdelen van het gerecht. 

 
 

Pompoenpuree 
 
Ingrediënten: 

 Pompoen 

 80ml room 

 4g peper 

 4g Zout 
 
Mise en place: 
Schil de butternut pompoen en snijd deze in stukjes. Gaar pompoen in de room en pureer tot 
een gladde massa. Kruid af met peper en zout. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de pompoenpuree met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
 
 



Opbouw en afwerking 
 
Opbouw 
Schik de versneden kalfslende op het bord met de pompoenpuree. Dresseer de lauwe 
vinaigrette er rond. 
 
Afwerking  
Werk af met de appelkappertjes, de gefrituurde kappertjes en wat zestes van limoen. Versier 
met een takje rozemarijn en een beetje limecress. 
 

 
  



Moijto ijs met een twist 
 
Ingrediënten: 

 400 ml suikerwater (1:1) 

 400ml rum 

 sap van 4 limoenen 

 verse munt 

 4  limoenen, gehalveerd uitgehold en bevroren 

 stikstof 
 
Mise en place: 
Halveer de limoenen en hol ze voorzichtig uit. Als dat klaar is zet je de limoenen in de 
vriezer.  

 
Bereiding: 

1. Leg de benodigde materialen en grondstoffen klaar voor gebruik. 
2. Maak eerst de cocktail met suikerwater, rum, limoensap en munt in de juiste 

verhoudingen. Gebruik hierbij een staafmixer. 
3. Giet de cocktail over in een metalen bekken en giet voorzichtig, beetje bij beetje en 

roerend met een kleine garde de stikstof uit de thermoskan erbij. 
4. Blijf rustig roeren tot de vloeistof in een mooie egale sorbet is veranderd. Dit duurt 

niet langer dan een minuut. 
5. Schep de sorbet in de uitgeholde limoenen die je van tevoren hebt bevroren. 
6. Direct serveren voor het mooiste resultaat. 

  

http://passie.horeca.nl/content/17679/Suiker.html
http://passie.horeca.nl/content/17395/Limoen.html
http://passie.horeca.nl/content/17183/Munt.html
http://passie.horeca.nl/content/17395/Limoen.html


Panna chocolata met bloedsinaasappelmarmelade 
 

 
Panna chocolata 
 
Ingrediënten: 

 500 ml room 

 500 ml melk 

 80 gr suiker 

 citroenschil naar smaak 

 4 blaadjes gelatine  

 1 vanillestokje 

 125 gr pure chocolade 
 
Mise en place: 
De gelatine weken in koud water. Doe de room, suiker, vanillestokje, pure chocolade en de 
citroenschil in een pannetje. Verwarm de ingrediënten al roerende met een houten spatel op 
een laag vuur zodat en suiker goed smelten. Als de room kookt, laat je het pannetje nog 1 
minuut op het vuur staan. De geweekte gelatine erbij voegen en op laten lossen. Voeg de 
koude melk toe. Schenk de panna chocolata dan in de vormpjes en laat afkoelen. Als de 
panna chocolata is afgekoeld, dek je de vormpjes af met keukenfolie en laat je de panna 
chocolata opstijven in de koelkast.  
 
Bereiding: 
Serveer de panna chocolata met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
Bloedsinaasappelmarmelade 
 
Ingrediënten: 

 6 bloedsinaasappels 

 300g suikerconfituur 

 35 ml sinaasappellikeur 
 
Mise en place: 
Schil 5 bloedsinaasappels in partjes en snijd het vruchtvlees in fijne blokjes. Houd apart. 
Rasp en pers de overige bloedsinaasappel. Breng dit samen met de suikerconfituur tegen de 
kook. Voeg het fijngesneden vruchtvlees en de sinaasappellikeur toe. De 
bloedsinaasappelmarinade kan tot 4 weken in de koeling bewaard worden. 
 
Bereiding: 
Serveer de bloedsinaasappelmarinade met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
Opbouw en afwerking 
 
Opbouw 
Haal de opgestijfde panna cotta uit de vormpjes en schik ze op een bord. Decoreer elke 
panna cotta met wat sinaasmarmelade. 
Schik ook wat saus van de marmelade op het bord. 
 
Afwerking  
Werk af met een klein muntblaadje. 


