
 

12 personen 

 

 
Het menu Villa Vredewoud 

 
 
 
 
 

Hammousse met een twist 
 
 

*** 
 
 

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

 
 

*** 
 
 

Hertenrug met zoete aardappel, gesmoorde boerenkool en heerlijke jus 

 

*** 

 

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

 

  



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 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 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 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. 
  



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.  
 
 
  



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.  
 

  



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

 700 gram aardbeien 

 400 g bramen 

 400 g frambozen  

 1500 liter suikerwater (laat 50% water en 50% suiker 5 minuten koken) 

 6 steranijs 

 7 blaadjes laurier 

 2 vanille stokje 

 5 kaneelstokjes 

 150 ml sinaasappellikeur  

 Citroen naar smaak 

 40 blaadjes munt 

 Gemalen zwarte peper naar smaak 

 Vanille ijs 
 
Mise en place: 
Voeg de aardbeien, 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... 

 


