
 

 

 

Het Witte Huis  

 

 28 personen 

 

 
Het menu: 

 
 
 
 
 

Dungesneden kalfslende besprenkeld met een lauwwarme vinaigrette van kappertjes 
en limoen en pompoensaus 

 
 

*** 
 
 

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

 
 

*** 
 
 

Gebakken hertenbiefstuk gemarineerd in kaneel en mosterd met peer in honing, 
gebakken spruitjes en aardappelquiche 

 

*** 

 

Een soepje van roodfruit met roomijs, munt siponade en gemalen zwarte peper 

 

 

  



 

 

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

 3 kg 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 langzaam tot de gewenste temperatuur van (58 graden). Serveer de 
kalflende met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
Vinaigrette van limoen en kappertjes 
 
Ingrediënten: 

 190g Gezouten kappertjes 

 12g Rozemarijn 

 720 gr Boter 

 Zonnebloemolie 

 Appelkappertjes voor het afmaken van het bord 

 6 Limoenen  

 Limecress voor de garnering 
 
Mise en place: 
Ontzilt de gezouten kappertjes. Leg de helft hiervan droog en frituur kort tot ze krokant zijn 
(het frituren kan het beste vlak voor het serveren, dan zijn de kappertjes mooi krokant). 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 absoluut niet koken). 
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de vinaigrette lichtjes op (mag absoluut niet koken). Serveer de vinaigrette met de 
overige onderdelen van het gerecht. De lime cress gebruik je om te garneren. 

 
 

Pompoenpuree 
 
Ingrediënten: 

 2 Pompoenen 

 240 ml room 

 peper en zout naar smaak 
 
Mise en place: 
Schil de pompoen en snijd deze in gelijke 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. 
 
 
Chips van verschillende soorten biet 
 
Ingrediënten: 

 6x Choggia biet 

 6x Gele biet 

 6x Rode biet 
 
Mise en place: 
Schil de bieten dun, en was en droog de aardappelen daarna goed. Verwarm het frituurvet. 
Schaaf een paar bieten op de mandoline in dunnen plakken, droog deze goed af en bak de 
plakjes in 2-3 minuten in het frituurvet gaar en mooi van kleur. Bak niet te veel plakjes 
tegelijk om over bruisen van het vet te voorkomen. Schep de gebakken bietplakjes uit het 
frituurvet, laat overtollig vet in de pan teruglopen en laat de chips daarna in het vergiet nog 
even uitlekken. Schaaf en bak vervolgens de rest van de bieten en serveer de bestrooid met 
zout. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de chips 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. 
 
Afwerking  
Werk af met de appelkappertjes, de gefrituurde kappertjes en wat zestes van limoen. Versier 
met een takje rozemarijn en een beetje lime cress. 

 

 

  



 

 

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

 2 kleine rode kool  

 4 uien  

 24 el aceto balsamico  

 8 teentjes knoflook  

 8 el honing  

 600 ml olijfolie  

 Groene kruiden 
 
Mise en place: 
Schaaf de rode kool op een scherpe rauwkostschaaf of mandoline in zeer dunne reepjes. Pel 
en snipper de ui. Pel en snijd de knoflook fijn. Voeg dit daar ook aan toe. 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 groene kruiden 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 mosterd  

 6 el gembersiroop  

 450 ml druivenpitolie  

 200 ml notenolie  

 120 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. 
 
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 groene kruiden over de rode kool en 
lepel de mayonaise rondom. Breek de walnoten, verdeel ze over de borden en leg de 
zeebaars erop. 
 
 
Zeebaars: 
 
Ingrediënten: 

 Zeebaars voor 28 personen 

 300 ml olijfolie  

 50 gr roomboter 
 
Mise en place: 
Fileer de zeebaars.  
Breng de zeebaars op smaak met peper en zout en bak de zeebaars op de huid in ruime olie 
en boter.  
 
Bereidingswijze: 
Verdeel de rode kool speels over het bord. Verdeel de groene kruiden over de rode kool en 
lepel de mayonaise rondom. Breek de walnoten, verdeel ze over de borden en leg de 
zeebaars erop. 
 
 
Shiso purper: 
 
Ingrediënten: 

 8 bakjes shiso purper 
 
Mise en place: 
Knip de shiso purper met een schaar en doe het in ijswater.  
 
Bereidingswijze: 
Gebruik de shiso purper om het gerecht te garneren.  
 

  



 

 

Gebakken hertenbiefstuk gemarineerd in kaneel en mosterd met 
peer in honing, gebakken spruitjes en aardappelquiche 

 
Spruitjes: 
 
Ingrediënten: 

 1500 g spruitjes 
 
Mise en place: 
Breng een pan met water en zout aan de kook. Snij de kontjes van de spruitje, verwijder de 
buitenste blaadjes en snij de spruitjes in vieren. Blancheer de spruitjes in circa 6 minuten 
beetgaar. Koel de spruitjes terug in koud water. Hierdoor blijft de mooie groene kleur van de 
spruitjes behouden. 
Droog de spruitjes en rooster de spruitjes goedbruin in een koekenpan. Leg de spruitjes weg.  
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de spruitjes en serveer de spruitjes met  de overige onderdelen van het gerecht.   
 
 
Peer in honing: 
 
Ingrediënten: 

 14 stevige handperen 

 14 el honing 

 3 el boter 
 
Mise en place: 
Schil en snijd de peren in achten en verwijder het klokhuis. Verhit een koekenpan en 
verwarm wat boter met wat olijfolie en bak de peren op middelhoog vuur lichtbruin. Voeg de 
honing toe en karamelliseer ze goudbruin. Voeg op het laatst nog de boter toe en zet de 
peren aan de kant. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de peer in honing met de overige onderdelen van het gerecht.  
 
 
Hertenbiefstuk: 
 
Ingrediënten: 

 28 hertenbiefstukken van ca 150 g per stuk 

 12 tl kaneelpoeder 

 12 el mosterd 

 12 el roomboter 

 Rode wijn 

 Maïzena 
 
Mise en place: 
Verwarm de oven voor op 160 ºC. Bestrooi de biefstukken met kaneelpoeder en wrijf ze 
goed in met mosterd. Verhit boter in een koekenpan en bak de biefstukken op hoog vuur om 
en om goudbruin. Verpak de biefstukken in aluminiumfolie en leg het vlees op een warme 
plek.  
Maak van de aanbaksel de saus.  
 



 

 

 
 
Bereidingswijze: 
Gaar het vlees langzaam in de oven (58 graden). Serveer de hertenbiefstuk en de saus met 
de overige onderdelen van het gerecht.  
 
 
Aardappelquiche: 
 
Ingrediënten: 

 3 kilo aardappel geschild; 

 300 gram spek; 

 6 sjalotjes fijngesneden; 

 1 liter room; 

 6 eieren losgeklopt; 

 600 gram Parmezaanse kaas; 

 300 gram truffeltapenade; 

 Zout en peper. 
 

Mise en place: 
Rasp de aardappelen en doe het in een grote kom. Bak de reepjes spek op een matig vuur 
krokant in een droge koekenpan, voeg op het laatste moment de sjalot toe. Voeg dit toe aan 
de aardappels samen met de room, eieren en de Parmezaanse kaas. Meng alles goed en 
breng het hoog op smaak met zout, peper en de truffeltapanade. Doe dit mengsel in een 
bakblik en bak het circa 20 minuten in een voorverwarmde oven op 180 graden.  
 
Bereidingswijze: 
Steek de aardappelquiche uit en serveer het met de overige onderdelen van het gerecht.  

  



 

 

Een soepje van roodfruit met roomijs, munt siponade en gemalen 
zwarte peper 
 
 
Soepje van roodfruit 
 
Ingrediënten: 

 1400 gram aardbeien 

 800 g bramen 

 800 g frambozen  

 3000 liter suikerwater (laat 50% water en 50% suiker 5 minuten koken) 

 12 steranijs 

 15 blaadjes laurier 

 5 vanille stokje 

 10 kaneelstokjes 

 300 ml sinaasappellikeur  

 Citroen naar smaak 

 90 blaadjes munt 

 Gemalen zwarte peper naar smaak 

 Vanille ijs 
 
Mise en place: 
Voeg de aardbijen, bramen, frambozen, steranijs, laurier en uitgemergelde vanille toe aan 
het suikerwater. Breng het geheel aan de kook. Laat 5-8 minuten zachtjes koken tot de 
bramen en frambozen stuk zijn. Laat het geheel een beetje afkoelen. Zo kunnen de smaken 
van de specerijen goed intrekken. Verwijder de steranijs, laurier en vanillestokjes. Pureer de 
bramen en frambozen fijn in de blender of met de staafmixer en schenk door een fijnmazige 
bolzeef. Roer er sinaasappellikeur door. Breng de soep nog extra opsmaak met citroensap. 
Bewaar het bramen en frambozensoepje in de koelkast zodat ze goed koud is bij het 
serveren. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer bij het roodfruit soepje fijngesneden munt en gemalen zwarte peper en vanille ijs.  
 
 
Suikerspin:  
 
Ingrediënten  

 Suiker 

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

 


