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12 personen 

 

Het menu  

 
 

Gebakken zeebaars met gemarineerde witte kool en citrus, knapperige walnoten en 
notenmayonaise 

 
 

*** 
 
 

Hertenrug met zoete aardappel, gesmoorde boerenkool en heerlijke jus 
 

*** 
 

Gemarineerde ananas met walnotencake, vanille ijs, karamelsaus en een suikerspin 
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Gebakken zeebaars met gemarineerde witte kool en citrus, 
knapperige walnoten en notenmayonaise 
 
Witte kool: 
 
Ingrediënten: 

 12 Sinaasappels 

 12 grapefruits 

 1 kleine witte kool  

 2 ui  

 16 el witte balsamico azijn  

 4 teentjes knoflook  

 4 el honing  

 400 ml olijfolie 

 Gebrande hazelnoten naar smaak  

 Lemon cress 
 
Mise en place: 
Snijd de sinaasappel en grapefruit in partjes en leg het weg.  
Schaaf de witte kool op een scherpe rauwkostschaaf of mandoline in zeer dunne 
reepjes. Pel en snipper de ui. Pel en snijd de knoflook fijn. Voeg de ui, knoflook en honing 
toe aan de rode kool. Besprenkel het geheel met witte balsamico azijn. 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 witte kool en de citrus speels over het bord. Verdeel de groene kruiden over de 
witte kool en lepel de mayonaise rondom. Breek de walnoten, verdeel ze over de borden en 
leg de zeebaars erop. 
 
 
Notenmayonaise: 
 
Ingrediënten: 

 3  eidooiers  

 3 el balsamicoazijn  

 3 el Dijon mosterd  

 3 el gembersiroop  

 225 ml druivenpitolie (is er geen druivenpitolie, gebruik dan zonnebloemolie)  

 100 ml notenolie (is er geen notenolie, pureer dan noten met zonnebloemolie) 

 60 ml appelsap  

 Walnoten 
 
 
 
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. 
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Rooster de walnoten met een beetje olie in een koekenpan 1 minuut op laag vuur. 
 
Bereidingswijze: 
Verdeel de witte kool en de citrus speels over het bord. Verdeel de groene kruiden over de 
witte kool en lepel de mayonaise rondom. Breek de walnoten, verdeel ze over de borden en 
leg de zeebaars erop. 
 
 
 
Zeebaars: 
 
Ingrediënten: 

 Zeebaars voor 12 personen 

 150 ml olijfolie  
 
Mise en place: 
Fileer de zeebaars.  
Bestrooi ze met zeezout en peper uit de molen en besprenkel ze met olijfolie. 
 
Bereidingswijze: 
Verdeel de witte kool en de citrus speels over het bord. Verdeel de groene kruiden over de 

witte kool en lepel de mayonaise rondom. Breek de walnoten, verdeel ze over de borden en 

leg de zeebaars erop.  
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Hertenrug met zoete aardappel, gesmoorde boerenkool en 
heerlijke jus 
 
Zoete aardappel 
 
Ingrediënten: 

 14  zoete aardappels 

 2  limoen (naar smaak) 

 170 ml olijfolie extra vierge 

 Aluminiumfolie 
 
Mise en place: 
Verwarm de oven voor op 175 °C. 
Verpak de zoete aardappels in dubbel aluminiumfolie en pof ze in circa 1 uur en 15 minuten 
gaar en zacht in de oven. Laat de aardappels afkoelen tot handwarm, halveer ze, schep het 
zachte vlees uit de schillen en druk het zachte vlees meteen met een spatel of pollepel door 
een bolzeef. Roer er met een spatel olijfolie door en breng op smaak met limoensap, een 
beetje zeezout en versgemalen peper. Bewaar voor de eindbereiding. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de zoete aardappel met de overige onderdelen van het gerecht.  
 
 
Hertenrug 
 
Ingrediënten: 

 2000 g hertenrug van hert aan één stuk 

 5 el olijfolie om te bakken 

 5 el roomboter 
 
Mise en place: 
Verhit de olijfolie met boter in een bakpan. Bestrooi de hertenrug met zeezout en 
versgemalen zwarte peper en braad de hertenrug rondom in 3-4 minuten bruin in de bakpan. 
Wikkel de hertenrug in aluminiumfolie en leg het op een warme plek.  
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de oven voor op 125 °C. Leg de hertenrug in de oven zodat het vlees langzaam 
gaart. Als het vlees een kerntemperatuur van 58 graden heeft, dan kan je het vlees serveren.  
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Gesmoorde boerenkool 
 
Ingrediënten: 

 3.5 stronk boerenkool 

 3.5 teentje knoflook 

 walnoten 

 2 tl zeezout 

 350 g geraspte Parmezaanse kaas 

 262 ml notenolie 

 262 ml olijfolie extra vierge 
 
Mise en place: 
Scheur de boerenkoolbladeren van de stelen. Snijd de harde nerven eruit. Blancheer de 
bladeren in 5 minuten beetgaar in ruim kokend water met zeezout. Giet de boerenkool af en 
spoel af met koud water. 
Pel voor de walnotensaus de knoflook en vijzel de knoflook met zeezout en walnoten fijn. 
Voeg de geraspte kaas toe, schenk er olijf- en notenolie bij tot de notensaus een dikke maar 
smeuïge substantie heeft.  
 
 
Jus:  
 
Ingrediënten  

 de ketting van de hertenrug 

 knoflook naar smaak 

 tijm naar smaak 
 
Mise en place: 
Vraag naar de chef... 
 
 
Opmaak bord 
Verdeel de boerenkool hoog in het midden van borden. 
Snijd het vlees in plakken van ongeveer 3 millimeter dik en leg 6 plakken over de 
boerenkool. 
Leg drie quenelles zoete aardappelcrème aan één kant van het vlees en lepel een beetje 
notensaus aan de andere kant van het vlees op de borden. Schenk de jus over het vlees.  
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Gemarineerde ananas met walnotencake, vanille ijs, karamelsaus 
en een suikerspin 
 
Gemarineerde ananas: 

 
Ingrediënten: 

 6 dl water 

 375 gr suiker 

 3 dl witte wijn 

 3/4 citroen 

 3 vanille stokjes 

 Maïzena 

 3 ananassen 
 
Mise en place: 
Breng het water, suiker, witte wijn, citroen en de uitgemergde vanillestokjes aan de kook. Ga 
de marinade afbinden met maïzena (wees voorzichtig met de maïzena). Maak de ananas 
schoon, verwijder de boden en top. Verwijder schil en de harde stukjes aan de buitenkant. 
Snijd de ananas in de lengte in dunne plakken van een halve centimeter. Verwijder het harde 
midden stuk. Snijd de ananas in gelijke blokjes (brunoise) van een halve centimeter. Doe de 
stukjes ananas in de marinade. Laat dit lange tijd marineren.  
 
Bereidingswijze: 
Serveer de gemarineerde ananas met de overige onderdelen van het gerecht. 
 

Walnotencake: 

 
Ingrediënten: 

 150 gr roomboter, op kamertemperatuur 

 150 gr zelfrijzend bakmeel 

 150 gr lichtbruine basterdsuiker 

 4 eieren, gesplitst 

 250 gr walnoten 

 1 tl kaneel 

 1/2 tl kruidnagel 

 rasp van 1 sinaasappel 

 2 el verse sinaasappelsap 

 snuf zout 
 
Mise en place: 
Verwarm de oven voor op 180 graden. 
Hak de walnoten grof, dit kan eventueel heel snel in de keukenmachine. 
Klop de boter en suiker in een beslagkom tot een licht en luchtig mengsel en voeg 
vervolgens de eidooiers één voor één toe. Zet de mixer op de laagste stand of klop met een 
garde het zelfrijzend bakmeel, zout, kaneel en kruidnagel er doorheen. Voeg de 
walnoten, sinaasappelrasp en -sap toe. 
Klop in een brandschone kom de eiwitten stijf en schep ze tot slot door het beslag. 
Schenk het beslag in een ingevette bakvorm. Ik gebruikte een ronde bakvorm met een 
doorsnede van 23 cm. Bak de cake in ongeveer 30 minuten op 180 graden gaar, tot hij mooi 
gerezen is en stevig aanvoelt. 
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Bereidingswijze: 
Serveer de walnotencake met de overige onderdelen van het gerecht. 
 

Karamelsaus:  

Ingrediënten  

 225 gram suiker 

 2 dl slagroom 
 
Mise en place: 
Verwarm 1 dl water met de suiker in een pan en laat het, zonder te roeren, goudbruin 
karameliseren. Haal het van het vuur af en voeg de slagroom toe. Schenk het mengsel in 
een schaaltje en laat het afkoelen. Voeg iets meer slagroom toe als de saus vloeibaarder 
moet zijn (dit kan ook als de saus afgekoeld is). 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de karamelsaus met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
Suikerspin:  
 
Ingrediënten  

 Suiker 

 Glucosestroop  
 
Mise en place: 
Vraag naar de chef... 

 


