
 

 

 

 

7 personen 

 

 

 

Het menu: 

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

 
*** 

 
Gebakken hertenbiefstuk gemarineerd in kaneel en mosterd met peer in honing 

en gebakken spruitjes. 
 

*** 
 

Witte chocolademousse met stroperge stoofperen, gedroogde pruimen en 
cantuccini-koekjes 

  



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 snijd de ui in dunne halve ringen en besprenkel met aceto balsamico. Pel en snijd de 
knoflook in dunne plakjes. Voeg de ui, knoflook en honing toe aan de rode kool. Besprenkel 
met aceto balsamico. 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 veldsla en eikenbladsla 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 veldsla en eikenbladsla over de rode 
kool en lepel de mayonaise rondom. Breek de walnoten, verdeel ze over de borden en leg de 
zeebaars erop. 
 
 
Zeebaars: 
 
Ingrediënten: 

 4x zeebaars  

 150 ml olijfolie  
 
Mise en place: 
Fileer de zeebaars.  
Verdeel de zeebaarsfilet in 16 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 veldsla en eikenbladsla over de rode 
kool en lepel de mayonaise rondom. Breek de walnoten, verdeel ze over de borden en leg de 
zeebaars erop. 
 

  



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

 
Spruitjes: 
 
Ingrediënten: 

 400 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. Kook de spruitjes in circa 6 minuten 
beetgaar, spoel ze af met koud water en laat ze goed uitlekken. 
 
Bereidingswijze: 
Rooster de spruitjes vlak voor het serveren in een koekenpan met olijfolie goudbruin. 
Serveer de spruitjes met  de overige onderdelen van het gerecht.   
 
 
Peer in honing: 
 
Ingrediënten: 

 4 stevige handperen 

 4 el honing 

 1 el boter 
 
Mise en place: 
Schil en snijd de peren in achten en verwijder het klokhuis. Verhit een koekenpan en 
verwarm boter met 1/2 eetlepel olijfolie en bak de peren op middelhoog vuur lichtbruin. Voeg 
de honing toe en karamelliseer ze goudbruin. Voeg op het laatst nog een klontje boter toe en 
schud de peren voorzichtig uit de pan. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de peer in honing met de overige onderdelen van het gerecht.  
 
 
Hertenbiefstuk: 
 
Ingrediënten: 

 7 hertenbiefstukken van ca 150 g per stuk 

 4 tl kaneelpoeder 

 4 el Dijonmosterd 

 4 el roomboter 

 olijfolie 
 
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. Gaar het vlees in de oven in circa 4-6 minuten rosé. Verpak de biefstukken 
in aluminiumfolie en laat ze circa 5 minuten rusten.  
 
Bereidingswijze: 
Serveer de hertenbiefstuk met de overige onderdelen van het gerecht.  
 



Schorseneren chips: 
 
Ingrediënten: 

 2 stuks schorseneren 

 2 liter zonnebloemolie 

 Zout naar smaak 
 
Mise en place: 

 Schorseneren heel goed wassen onder stromend koud water 

 Drogen op keukenpapier 

 Snijden in de lengte op een mandoline - heel dunne linten 

 Olie verwarmen tot 170 °C 

 Schorseneren frituren tot ze licht bruin zijn - niet te veel linten tegelijk 

 Uitlaten lekken op keukenpapier en voorzien van zout 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de schorseneren chips met de overige onderdelen van het gerecht.  
  



Witte chocolademousse met stroperge stoofperen, gedroogde 
pruimen en cantuccini-koekjes 

 
Witte chocolademousse: 
 
Ingrediënten: 

 2 blaadje gelatine 

 160 gram witte chocolade  

 4 eieren (scheiden) 

 50 gram witte basterdsuiker 

 300 ml verse (ongeslagen) slagroom 
 
Mise en place: 

 Scheid de eieren door deze doormidden te breken en het eiwit eruit te hevelen. Zet 
deze even apart van elkaar weg. 

 Maak de kom vetvrij (eventueel met wat citroen). 

 Smelt de chocolade (au bain marie) met twee eetlepels slagroom. 

 Laat de gelatine even weken in koud water en voeg deze aan de gesmolten 
chocolade. 

 Zet de chocolade even weg om af te koelen. 

 Klop de eierdooiers met de suiker flink romig en meng dit door de chocolade. 

 Klop de slagroom op tot stijve pieken en meng dit door het lauwe chocolademengsel. 
Zorg ervoor dat de chocolade niet te heet is, dit gaat ten koste van de geslagen 
slagroom (en ook de luchtigheid van de mousse). 

 Klop tenslotte in een vetvrije kom de eiwitten los tot een mooi schuim (de eiwitten zijn 
goed stijf als je de kom op z’n kop kan houden, zonder dat het eruit valt). Meng dit 
door de mousse (niet met de mixer!). 

 Schenk witte chocolademousse in mooie glazen en laat het geheel minimaal 2 uur 
opstijven in de koelkast.  

 
Bereidingswijze: 
Serveer de chocolademousse met de overige gerechten.  
 

 

Stroperige stoofperen: 
 
Ingrediënten: 

 1000 ml rode wijn  

 200 ml rode port  

 400 g rietsuiker  

 4 vanillestokjes  

 6 kruidnagels  

 16 stoofperen  
 
Mise en place/ Bereidingswijze:: 
Breng de wijn, port, rietsuiker, vanille en de kruidnagels aan de kook tot de suiker is 
opgelost. Laat het wijnmengsel afkoelen. Schil de peren. Zet de peren naast elkaar in een 
(stoof)pan. Voeg het koude wijnmengsel toe, breng langzaam aan de kook en laat de peren 
op zeer laag vuur circa 2 uur stoven tot ze zacht aanvoelen, maar nog wel stevig zijn. Haal 
de peren en specerijen uit het stoofvocht. Damp het vocht tot de helft in of tot het licht 
stroperig is. Snijd de peren in parten, verwijder het klokhuis en leg de parten peer in de  
 
 

http://jansandra.wordpress.com/koken-101/


siroop. Verwarm op laag vuur tot de stroop door de peren wordt opgenomen. 
 
TIP: Je kunt de peertjes ook 1-2 dagen eerder maken. Laat de peertjes in het vocht afkoelen 
en bewaar in de koelkast. Zorg er wel voor dat de peertjes altijd onder het vocht staan. 
 

Bereidingswijze: 
Serveer de stroperige peertje met de overige gerechten.  
 
 
Cantuccini-koekjes 
 
Ingrediënten: 

 200 gr amandelen (ongezouten) 

 350 gr zelfrijzend bakmeel 

 200 gr kristalsuiker 

 1 vanille stokje 

 snufje zout 

 3 eieren 

 1 sinaasappel 
 
Mise en place/ Bereidingswijze:: 
Verwarm de oven voor op 160 graden. Meng het zelfrijzend bakmeel met de suiker, de 
inhoud van het vanille stokje, de amandelen en het zout. voeg de 3 eieren toe en rasp er de 
schil van 1 sinaasappel door. Kneed alles goed door elkaar. verdeel het deeg in 2 stukken en 
rol er een cilinder van met een doorsnede van ongeveer 3 cm. bak de staven in ca 30 min. 
goudbruin. Laat de staven afkoelen tot lauwwarm en snij er plakjes van 1cm dik van. laat 
deze vervolgens ca 15 min drogen in de nog warme oven. laat ze vervolgens op een rooster 
afkoelen. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de Cantuccini-koekjes met de overige gerechten.  
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