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Het menu: 

 
Schuimige soep van gele paprika met rode poon en zeekraal 

 
*** 

 
Een malse biefstuk met ratatouille en een bearnaisesaus 

 
 

*** 
 

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

 
  



  
 

Schuimige soep van gele paprika met rode poon en zeekraal 
 
 
Schuimige soep van gele paprika: 
 
Ingrediënten: 

 5 teentjes knoflook  

 2 kleine stengel bleekselderij  

 3 gele paprika's  

 1 venkelknol  

 5 plukjes saffraan  

 1400 ml kippenbouillon  

 250 ml slagroom  

 2 el anijsdrank (naar smaak) 
 
Mise en place: 

 Pel en snijd de knoflook in plakjes. 

 Snijd de bleekselderij in stukken van een halve centimeter. 

 Halveer de venkel en snijd een helft in stukken van 1 centimeter. Bewaar de andere 
helft voor de eindbereiding.  

 Snijd de paprika’s langs de zaadlijst in vieren, snijd de stukken in brede repen en 
daarna in stukjes van circa 1 centimeter.  

 Verhit een scheut olie in een pan en fruit de knoflook met bleekselderij en venkel 
glazig.  

 Voeg de paprika en saffraan toe en laat 1 minuut mee fruiten.  

 Schenk de kippenbouillon er bij en breng aan de kook. Laat circa 10 minuten zachtjes 
koken tot de groente gaar zijn. Pureer de soep in de blender en schenk door een 
fijnmazige zeef in een schone pan. Voeg 100 dl slagroom toe. 

 
Bereidingswijze: 

 Klop de resterende slagroom lobbig en klop de anijsdrank naar smaak erdoor.  

 Portioneer de vis.  

 Verwarm de soep en klop schuimig door de staafmixer aan de bovenkant te houden.  

 Schaaf het pluimpje van de venkel op de mandoline. 
 
Serveer de schuimige soep van gele paprika met de overige onderdelen van het gerecht.  
 
 
Zeekraal: 
 
Ingrediënten: 

 200 g zeekraal  
 
Mise en place: 
Haal de harde uiteindes van de zeekraal. Blancheer de zeekraal circa 15 seconden in 
ongezouten kokend water. Giet op een zeef en spoel direct af met koud water. Laat goed 
uitlekken. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de zeekraal met de overige onderdelen van het gerecht.  
 
Gebakken poon: 
 



  
 

Ingrediënten: 

 6 poontjes; 

 25 gram boter; 

 Olie; 

 Peper en zout. 
 
Mise en place: 
 ileer de  itvis   et de  ven  p      C.  
 
Bereidingswijze: 
Bestrooi de vis met peper en zout. Bak de vis op de huidkant in hete olie en boter. Als de 
huidkant van de vis krokant gebakken is haal je de vis uit de pan. Schuif de vis op een 
plateautje in de oven. Na enkele minuten is de vis gaar.  
Serveer de gebakken vis met de overige onderdelen van het gerecht. 
   



  
 

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

 9 biefstukken; 

 Bakboter; 

 Zout en peper. 
 
Mise en place: 
 er ar  de  ven  p      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 paprika’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: 

 16 grote geschilde aardappelen; 

 2 liter zonnebloemolie; 

 Zout naar smaak. 
 
Mise en place: 
Snij dikke  rieten van de aardappelen en bak ze eerst v  r in de  rituur  p        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 in de  rituur  p        C goud bruin. Bestrooi de dikke 
frieten na smaak met zout. 
Serveer de dikke frieten met de mayonaise bij het hoofdgerecht.   
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Mayonaise: 
Ingrediënten: 

 2 eidooiers; 

 1/2 tl mosterd; 

 1 el witte wijnazijn; 

 snufje zout; 

 mespuntje gemalen peper; 

 2 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 een walnotenchocoladetaart, 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. 
 
Walnotenchocoladetaart:  

Ingrediënten  

 125 gram zachte boter 

 50 gram honing  

 1 flinke theelepel kaneel 

 4 eieren 

 150 gram gesmolten chocolade 

 125 gram fijngemalen crispy walnoten 

 snuf zout 

 stuk of 20 halve crispy walnoten om te garneren 
 
Mise en place: 

1. Verwarm de oven voor op 160C. 
2. Vet een taartvorm van ongeveer 20 cm.ø in. 
3. Doe de boter, de honing en de kaneel in een kom of keukenmachine en klop dit tot 

een romige massa (duurt zo'n 5 minuten) 
4. Splits de eieren en roer één voor één de dooiers door het botermengsel. 
5. Roer vervolgens de gesmolten chocolade en dan de fijngemalen walnoten door het 

botermengsel, maar laat een klein beetje gesmolten chocolade over om straks de 
walnoten vast te kunnen plakken op de taart. 

6. Klop de eiwitten met het zout stijf. 
7. Spatel het eiwit met een spatel luchtig door het walnoten- chocolademengsel. 
8. Schep het beslag in de vorm en bak de taart in het midden van de oven op een 

rooster in ongeveer 50 minuten gaar. 
9. Laat eerst afkoelen alvorens de taart uit de vorm te halen. 

http://www.devoedzamekeuken.nl/kruiden-en-specerijen/
http://www.devoedzamekeuken.nl/kokosolie-chocolade/
http://www.devoedzamekeuken.nl/stap11_noten_en_zaden/
http://www.devoedzamekeuken.nl/keltischzeezout
http://www.devoedzamekeuken.nl/stap11_noten_en_zaden/


  
 

10. Doe een kloddertje gesmolten chocola op de platte kant van de halve walnoten en 
plak ze daarmee vast op de taart. 
 

Bereidingswijze: 
Serveer de chocoladetaart 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... 
 
  
 


