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Het menu: 

 
 
 

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

 
 

*** 
 
 

Een malse biefstuk met ratatouille en een bearnaisesaus 
(bijgerecht: huisgemaakte dikke frieten en mayonaise) 

 
 

*** 
 

Gemarineerde ananas met vanille ijs, karamelsaus en een suikerspin 
  



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

 1 kleine rode kool  

 2 uien  

 12 el aceto balsamico  

 4 teentjes knoflook  

 4 el honing  

 300 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 en besprenkel met aceto balsamico. Pel en snijd de knoflook fijn. Voeg de 
ui, knoflook en honing toe aan de rode kool. Besprenkel met aceto balsamico. Breng 
eventueel op smaak met zout 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: 

 3  eidooiers  

 3 el balsamicoazijn  

 3 el Dijon mosterd  

 3 el gembersiroop  

 225 ml druivenpitolie  

 100 ml notenolie  

 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. 
 
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 11 personen 

 150 ml olijfolie  
 
Mise en place: 
Fileer de zeebaars.  
Verdeel de zeebaarsfilet in 22 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 groene kruiden over de rode kool en 
lepel de mayonaise rondom. Breek de walnoten, verdeel ze over de borden en leg de 
zeebaars erop. 
 

  



Een gebakken biefstuk met ratatouille en een bearnaisesaus  
 
Gebakken biefstuk: 
 
Ingrediënten 

 11 biefstukken; 

 Bakboter; 

 Zout en peper. 
 
Mise en place: 
                        C.  
 
Bereidingswijze: 
Doe peper en zout op de biefstukken. Verwarm de bakboter in een koekenpan en laat het 
uitbruisen. Bak de biefstuk om en om bruin. Haal de biefstuk uit de pan en laat de biefstuk 
even rusten op een warme plek. Doe de biefstuk in de verwarmede oven op      C. Na 
ongeveer 6 á 8 minuten is de biefstuk medium gaar.  
Serveer de biefstuk met de ratatouille en de bearnaisesaus.  
 
 
Ratatouille: 
 
Ingrediënten  

 Olijfolie; 

 8 tomaten; 

 2 teentjes knoflook; 

 4 uien; 

 3     ik ’s; 

 1 courgette; 

 1 aubergine; 

 1 theelepel tijm  

 1 theelepel rozemarijn 

 Suiker na smaak; 

 Zout en peper naar smaak. 
 
Mise en place: 
Ga de tomaten pliceren (ontvellen): Breng het water aan de kook. Haal het kroontje weg van 
de tomaat en snij het groene gedeelte eruit met een klein mesje. Maak een kruisje aan de 
onder kant van de tomaat met een mesje. Leg de tomaten nu in het kokend water ongeveer 
3 a 4 seconden totdat het velletje los laat. Haal ze dan onmiddellijk uit het kokend water en 
leg ze in koud water. Haal nu met een mesje het vel eraf. Snijd de tomaat in gelijke kleine 
blokjes. Snipper de ui. Was de courgette en aubergine, daarna in gelijke blokjes snijden.  
Doe olijfolie in de pan en ga het verhitten. Doe de gesnipperde ui in de pan kort daarna de 
blokjes paprika erbij, omscheppen en de geperste knoflook toevoegen. Daarna de courgette 
en aubergine in de pan en omscheppen, 5 minuten later de stukjes tomaat erbij. Hierna de 
kruiden naar smaak toevoegen en zachtjes laten stoven tot de groente (zacht) gaar zijn en 
de tomatensaus wat is ingekookt. Eventueel wat suiker erbij. Indien nodig tijdens het koken 
beetje water erbij. Zout en peper naar smaak. 
 
Bereidingswijze: 
Verwarm de ratatouille. Serveer de ratatouille met de biefstuk en de bearnaisesaus.  
 
 
 



Bearnaisesaus: 
 
Ingrediënten 

 25 gr uien; 

 300 gr boter; 

 0,5 dl witte wijn azijn; 

 Dragon na smaak (wees voorzichtig); 

 0,5 dl witte wijn; 

 10 peperkorrels; 

 4 eierdooiers; 

 sap van 1/2 citroen; 

 zout naar smaak; 

 cayennepeper naar smaak. 
 

Mise en place: 
Snijd de sjalotten in brunoise (kleine, gelijke blokjes). Kneus de peperkorrels. Smelt en 
klarifeer (de witte vlokjes eruit halen) de boter. 

Doe de sjalotten, de azijn, de witte wijn, de dragon en de peperkorrels in een pan. Zet de pan 
op een hoog vuur. Breng de vloeistof aan de kook. Reduceer het vocht tot de helft van de 
oorspronkelijke hoeveelheid. 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. Ga de boter smelten. Voeg de gesmolten boter in een dun 
straaltje en onder voortdurend kloppen toe. Breng de saus op smaak met citroensap, zout en 
cayennepeper. Bestrooi de saus met de overige gedroogde dragonblaadjes. 
Serveer de bearnaisesaus met de ratatouille en de biefstuk.   
 
 

Garnituur bij het hoofdgerecht:  

 Dikke frieten met huisgemaakte mayonaise; 
 
Dikke frieten:  
 
Ingrediënten: 

 12 grote geschilde aardappelen; 

 2 liter zonnebloemolie; 

 Zout naar smaak. 
 
Mise en place: 
  i   ikk    i                             k       s       i       i               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 i       i               C goud bruin. Bestrooi de dikke 
frieten na smaak met zout. 
Serveer de dikke frieten met de mayonaise bij het hoofdgerecht.   
 
  

javascript:;


Mayonaise: 
Ingrediënten: 

 4 eidooiers; 

 1 tl mosterd; 

 2 el witte wijnazijn; 

 snufje zout; 

 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 dikke frieten bij het hoofdgerecht.   

  
  



Gemarineerde ananas met vanille ijs, karamelsaus en een 
suikerspin 
 
Gemarineerde ananas: 

 
Ingrediënten: 

 4 dl water 

 250 gr suiker 

 2 dl witte wijn 

 1/2 citroen 

 2 vanille stokjes 

 Maïzena 

 1 ananas 
 
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). Laat deze marinade 
daarna goed afkoelen. 
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 afgekoelde marinade. Laat dit lange tijd marineren.  
 
Bereidingswijze: 
Serveer de gemarineerde ananas met de overige onderdelen van het gerecht. 
 

Karamelsaus:  

Ingrediënten  

 300 gram suiker 

 250 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... 
 


