
 

 

 

 

 

Het menu: 

 
 

Asperge de lux Hollandsengarnalen, zeekraal, roerei, knapperige croutons en 
hollandaise saus 

 
*** 

 
Lamsrack met honing tijmsaus, gebakken courgette, dikke frieten en 

huisgemaakte mayonaise 
 

*** 
 

Fijn gemarineerd fruit met champagnesabayon 
 
  



Asperge de lux met Hollandsengarnalen, zeekraal, roerei, 
knapperige croutons en hollandaise saus  

 
Crouton: 
 
Ingrediënten: 

 6 sneetjes (oud) wit brood  

 Olijfolie naturel  
 
Mise en place: 
Verwarm de oven voor op 175 °C. Snijd de korstjes van de sneetjes brood. Snijd het brood in 
gelijkmatige blokjes van een halve centimeter. Besprenkel de blokjes met de helft van de 
olijfolie naturel en meng goed door elkaar. Bak de croutons in circa 7 minuten goudbruin in 
de oven. Leg het apart weg.  
 
Bereiding: 
Serveer de coutons met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
Asperges: 
 
Ingrediënten: 

 16  witte asperges 
 Olijfolie naturel  

 
Mise en place: 
Snijd de harde onderkant van de asperges en schil de asperges twee keer. Snijd de 
asperges in schuine plakjes van 5 millimeter dik. Verhit de rest van de olijfolie naturel in een 
pan en bak de asperges tot ze in 3-4 minuten beetgaar zijn. Leg het apart weg.  
 
Bereiding: 
Serveer de asperges met de overige onderdelen van het gerecht. 

 

Zeekraal: 
 
Ingrediënten: 

 200 gr zeekraal 

 300 gr Hollandsengarnalen 
 
Mise en place: 
Haal de harde stukjes van de zeekraal. Blancheer de zeekraal 20 seconden in ongezouten 
kokend water. Spoel met koud water af in een bolzeef en laat uitlekken. Leg het apart weg.  
 
Bereiding: 
Serveer de zeekraal met de overige onderdelen van het gerecht. 

 

  



Roerei: 
 
Ingrediënten: 

 6  eieren  

 4 el olijfolie extra vierge  

 6 el zure room  

 1 bosje bieslook  
 
Mise en place: 
Breek de eieren in een sauteuse, voeg de olijfolie extra vierge toe en roer continue met een 
spatel op laag vuur tot de eieren gestold, maar nog romig zijn. Roer er de zure room door en 
breng op smaak met een beetje zeezout en versgemalen witte peper. Snijd de bieslook fijn 
en roer erdoorheen. Leg het apart weg.  
 
Bereiding: 
Serveer de roerei met de overige onderdelen van het gerecht. 
  
 
Hollandaise saus: 
 
Ingrediënten 

 20 gr ui; 

 200 gr boter; 

 Laurier; 

 Tijm; 

 3 dl witte wijn; 

 70 peperkorrels; 

 3 eierdooiers; 

 sap van citroen naar smaak; 

 zout naar smaak; 

 cayennepeper naar smaak. 
 

Mise en place: 
Snijd de ui in brunoise (kleine, gelijke blokjes). Kneus de peperkorrels. Smelt de boter 
langzaam (de boter moet net gesmolten zijn). Doe de ui, witte wijn, tijm, laurier en de 
peperkorrels in een pan. Zet de pan op een hoog vuur. Breng de vloeistof aan de kook. 
Reduceer het vocht tot 1/2 deciliter. Passeer de zo ontstane gastrique door een bolzeef in 
een beslagkom.  
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de gastrique tot tegen het kookpunt. Voeg de eierdooiers toe. Klop het mengsel au 
bain-marie tot het goed gebonden is (dit mengsel mag absoluut niet koken). Neem de 
beslagkom uit de bain-marie. Voeg de gesmolten boter in een dun straaltje en onder 
voortdurend kloppen toe. Breng de saus op smaak met citroensap, zout en cayennepeper.  
Serveer de hollandaisesaus met de overige onderdelen van het gerecht.  

 
  

javascript:;


Lamsrack met honing tijmsaus, gebakken courgette, dikke frieten 
en huisgemaakte mayonaise  
 
Lamsrack met honing tijmsaus: 
 
Ingrediënten: 

 Lamsrack 

 1 dl rode wijn 

 1/2 bosje verse tijm 

 4 eetl. honing 

 3 eetl. port 

 boter naar smaak 

 Vleesfond naar smaak 
 

Mise en place: 
Smeer de lamsrack in met honing, zout en peper, tijm en boter. Zet de lamsrack weg.  
 
Kook de vleesfond en de rode wijn samen in. Voeg daarna naar smaak de honing, port en de 
tijm toe. Bind de saus door wat klontjes koude boter toe te voegen. 
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de oven voor op 200 graden; grill stand. 
 
Schuif de lamsrack in een braadslede in de voorverwarmde oven. Ongeveer 15 a 20 
minuten.  
 
Serveer de lamsrack met honing tijmsaus met  de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
Gebakken courgette: 
 
Ingrediënten: 

 2 courgette  
 
Mise en place: 
Snijd de courgette in de lengte door en haal de zaadlijst met een lepel eruit. Snijd de 
courgette nogmaals in de lengte door en snijd de courgette in plakjes van 1/2 cm. Leg de 
gesneden courgette weg.    
 
Bereidingswijze: 
Bak de courgette in hete zonnebloemolie in een hapjespan gaar.  
Serveer de courgette met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
  



Dikke frieten:  
 
Ingrediënten: 

 16 grote geschilde aardappelen 

 Zout naar smaak 
 
Mise en place: 
                                                                                   C. Als de 
dikke frieten gaar zijn verspreid je de frieten open een plateautje. Zo kunnen de dikke frieten 
goed afkoelen.  
 
Bereidingswijze: 
Bak de voorgebakken dikke frieten                         C goud bruin. Bestrooi de dikke 
frieten na smaak met zout. 
Serveer de dikke frieten met de overige onderdelen van het gerecht. 

 

Mayonaise: 
 
Ingrediënten: 

 4 eidooiers 

 1 tl mosterd 

 2 el witte wijnazijn 

 snufje zout 

 suiker naar smaak (wees voorzichtig) 

 mespuntje gemalen peper 

 4 dl (zonnebloem) olie 
 
Mise en place: 
Splits de eieren. Meng de eidooiers in een goed schoongemaakte mengkom met de 
mosterd, azijn, peper en zout. Schenk de olie met een dun straaltje, al roerend met een 
garde (of staafmixer) door tot er een mooie gladde mayonaise is ontstaan. Zet de mayonaise 
afgedekt in de koelkast. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de mayonaise met de overige onderdelen van het gerecht. 
 

  



Fijn gemarineerd fruit met champagnesabayon 

 
Jasmijn muntsiroop: 
 
Ingrediënten: 

 200 ml honing  

 150 ml water  

 8 takjes munt  

 4 g jasmijnthee  
 
Mise en place: 
Breng de honing met het water aan de kook. Voeg munt en thee toe en laat circa 5 minuten 
trekken. Schenk de siroop door een zeef en laat afkoelen. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de jasmijn muntsiroop met  de overige onderdelen van het gerecht.   
 
 
Citroenkletskop: 
 
Ingrediënten: 

 170 ml slagroom  

 330 g suiker  

 90 g bloem  

 2  citroen  
 
Mise en place: 
V  w  m                    ˚C. R          g   m,           bloem met een garde tot een 
glad beslag. Rasp de schil van de citroen tot aan het wit en voeg toe aan het beslag. Strijk 
het beslag met een paletmes zeer dun uit op de bakmat (bakpapier) en herhaal de handeling 
tot de bakmat (bakpapier) vol is. Houd een tussenruimte aan van circa 3 centimeter. Bak ze 
in 7-10 minuten goudbruin in de oven. Laat de kletskoppen een minuut afkoelen. Bewaar 
eventueel in een afgesloten bakje tussen bakpapier. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de kletskoppen met  de overige onderdelen van het gerecht.   
 
 
Fruit en pistachenoten: 
 
Ingrediënten: 

 4  eetrijpe mango's  

 4  kiwi's  

 16 aardbeien  

 8 el groene pistachenoten, gepeld  
 
Mise en place: 
 ch      m  g ’        . Z         ch         m                               g            
dicht mogelijk langs de platte pit af. Snijd de plakken in gelijke blokjes van circa driekwart 
centimeter. Druk met een mes de rest van het vruchtvlees van de pit en bewaar in de 
                            m   h  .  ch        w ’ , h                     g            in 
plakken van circa 2 millimeter dik. Snijd de schil van de mandarijnen tot al het wit er af is. 
Snijd de partjes tussen de vliezen uit. Hak de pistache grof. 



 
Bereidingswijze: 
Serveer de fruit en pistachenoten met de overige onderdelen van het gerecht.   
 
 
Champagnesabayon: 
 
Ingrediënten: 

 8  eidooiers  

 4 el fijne suiker  

 200 ml champagne (Cava of Prosecco)  
 
Mise en place: 
Klop de eidooiers met suiker en champagne in een brede pan met dikke bodem luchtig door 
elkaar. Verwarm op laag vuur en blijf actief kloppen (circa 5 minuten) tot een luchtige maar 
stevige schuimsaus ontstaat. Beslist niet stoppen met kloppen want dan veranderen de 
eidooiers in roerei. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de sabayon met de overige onderdelen van het gerecht.   
 

Serveren: 
Verdeel de het fruit over de glazen, schenk er een lepel jasmijn-muntsiroop over. Strooi er 
langs de zijkanten pistachenoten bij. Lepel de sabayon over het fruit en steek er stukjes 
kletskop in. Bestuif met poedersuiker en garneer met munt. 
 
 


