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10 personen 

 

Het menu  

 
 

Gebakken zeebaars met gemarineerde witte kool en citrus, knapperige walnoten en 
notenmayonaise 

 
*** 

 
 

Lamsrack met gepofte meiraam, groene asperges en champignoncompote en een jus 
van port.  

 

*** 
 

Limoentaart met frambozen en dragonsiroop  
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Gebakken zeebaars met gemarineerde witte kool en citrus, 
knapperige walnoten en notenmayonaise 
 
Witte kool: 
 
Ingrediënten: 

 6 Sinaasappels 

 6 grapefruits 

 1 kleine witte kool  

 2 ui  

 16 el witte balsamico azijn  

 4 teentjes knoflook  

 4 el honing  

 400 ml olijfolie 

 Gebrande hazelnoten naar smaak  

 Lemon cress 
 
Mise en place: 
Snijd de sinaasappel en grapefruit in partjes en leg het weg.  
Schaaf de witte kool op een scherpe rauwkostschaaf of mandoline in zeer dunne 
reepjes. Pel en snipper de ui. Pel en snijd de knoflook fijn. Voeg de ui, knoflook en honing 
toe aan de witte kool. Besprenkel het geheel met witte balsamico azijn. 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 witte kool en de citrus speels over het bord. Verdeel de groene kruiden over de 
witte kool en lepel de mayonaise rondom. Breek de walnoten, verdeel ze over de borden en 
leg de zeebaars erop. 
 
 
Notenmayonaise: 
 
Ingrediënten: 

 2  eidooiers  

 2 el balsamicoazijn  

 2 el Dijon mosterd  

 2 el gembersiroop  

 150 ml druivenpitolie (is er geen druivenpitolie, gebruik dan zonnebloemolie)  

 70 ml notenolie (is er geen notenolie, pureer dan noten met zonnebloemolie) 

 40 ml appelsap  

 2 handjes 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. 
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Rooster de walnoten met een beetje olie in een koekenpan 1 minuut op laag vuur. 
 
Bereidingswijze: 
Verdeel de witte kool en de citrus speels over het bord. Verdeel de groene kruiden over de 
witte 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  

 25 gram roomboter 
 
Mise en place: 
Fileer de zeebaars.  
 
Bereidingswijze: 
Bestrooi de zeebaars met zeezout en peper uit de molen. Bak de zeebaars in olie en een 
beetje boter. 
Verdeel de witte kool en de citrus speels over het bord. Verdeel de groene kruiden over de 

witte kool en lepel de mayonaise rondom. Breek de walnoten, verdeel ze over de borden en 

leg de zeebaars erop.  
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Lamsrack met gepofte meiraam, groene asperges en 
champignoncompote en een jus van port.  
 
Lamsrack 

 
Ingrediënten: 

 1800 gram  lamsrack 
 
Mise en place: 
Oven voorverwarmen op 200 ºC. Lamsracks bestrooien met peper en zout en op 
kamertemperatuur laten komen.  
 
Bereiding: 
In koekenpan olie verhitten en lamsracks rondom bruinbakken. Vlees in braadslede of 
ovenschaal leggen en de lamsrack rosé bakken, halverwege baktijd omdraaien. Vlees uit 
oven nemen, in folie verpakken en ca. 5 min. laten rusten. Lamsracks langs botjes in losse 
'karbonaadjes' snijden en op twee warme borden rangschikken.  
 
 
Gepofte meiraap 

 
Ingrediënten: 

 11  meiraapjes ter grootte van een perssinaasappel 

 5 el honing 
 
Mise en place: 
Verwarm de oven voor op 175 °C. Verpak de meirapen in dubbel aluminiumfolie en pof ze in 
de oven in circa 1 uur gaar. Haal ze uit de oven en laat minstens 15 minuten afkoelen. Pel de 
schil eraf en snijd de meiraapjes doormidden. Schep met een koffielepel een kuiltje uit het 
midden van de meiraapjes. 
 
Bereiding: 
Verwarm een scheutje olijfolie in een bakpan en bak de meiraapjes en de uitgelepelde 
kapjes om en om in 2 minuten goudgeel en warm. Voeg de honing toe en laat op laag vuur 1 
minuut karamelliseren. 
 
 
Groene asperges 
 
Ingrediënten: 

 18  groene asperges 
 
Mise en place: 
Schil de groene asperges dun. Snijd 1-2 cm van de harde onderkant af. Blancheer de 
asperges in 2-3 minuten beetgaar in gezouten kokend water, laat ze direct afkoelen in koud 
water en laat ze uitlekken op keukenpapier. Snijd de asperges in kleine schuine stukjes. 
 
Bereiding: 
Verwarm de asperges in een sauteuse met iets olijfolie zonder ze te laten kleuren. Serveer 
de groene asperges met de overige ingrediënten.  
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Champignoncompote 

Ingrediënten: 

 500 g kastanjechampignons 

 2 grote witte ui 

 4 teentjes knoflook 

 2  ansjovis 

 6 el olijfolie naturel 

 40  olijven 

 2 el aceto balsamico 

 6 el olijfolie extra vierge 

 1 bosje bladpeterselie 
 
Mise en place: 
Haal de steeltjes van de champignons. Snijd de champignons in plakken. 
Pel en snipper de ui en knoflook fijn. 
Snijd de ansjovis fijn. 
Verwarm een scheut olijfolie in een bakpan, fruit de ui en knoflook glazig, voeg de 
champignons toe en laat ze 3-4 minuten meesmoren. Voeg de olijven, fijngesneden ansjovis 
en aceto balsamico toe en verwarm nog 2-3 minuten. Pureer de champignons met de olijfolie 
extra vierge fijn in de magimix. 
 
Bereiding: 
Pluk en hak de peterselie fijn. Verwarm de champignoncompote en voeg de peterselie toe. 
 

Portjus 

Ingrediënten: 

 300 ml rode port 

 200 ml krachtige kippenbouillon 

 6 takjes tijm 

 8 el notenolie 
 
Mise en place: 
Breng de rode port met de kippenbouillon en tijm aan de kook en laat indampen tot een lichte 
siroop. Schenk door een zeef. 
 
Bereiding: 
Verwarm de rode portjus. 
 
 

Opmaak bord 

Leg de meiraap in het midden van een bord, schep de champignoncompote in de opening en 
leg het kapje’ ertegenaan. Verdeel er asperges over. Snijd het vlees in dunne plakken, leg 5 
plakjes vlees op en naast de meiraap. Schenk de rode portjus rondom en lepel er notenolie 
langs. 
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Limoentaart met frambozen en dragonsiroop  
 
 
Deegbodem 
 
Ingrediënten: 

 5 el bloem 

 10 plakjes bladerdeeg 

 2  ei 
 
Mise en place: 
Verwarm de oven voor op 190 °C. 
Bestuif het aanrecht licht met bloem, rol elke plak bladerdeeg afzonderlijk dun uit. Dek het 
deeg af met plasticfolie en laat 10 minuten rusten. Steek er cirkels uit van 10 centimeter 
doorsnede. Bestrijk ze licht met losgeklopt ei en prik er gaatjes in met een vork. Bak de 
deegcirkels in de oven in 12-15 minuten goudgeel en krokant. 
 
Bereiding: 
Serveer de taart met de overige ingrediënten.  
 
 
Dragonsiroop 
 
Ingrediënten: 

 200 g suiker 

 250 ml water 

 2 bos dragon 

 2 bos munt 
 
Mise en place: 
Breng suiker met water aan de kook en laat de suiker oplossen. 
Pluk de dragon en munt (houd enkele kleine muntblaadjes achter voor decoratie) en 
blancheer ze 10 seconden in kokend water, spoel ze direct op een zeef af met koud water en 
knijp er zoveel mogelijk vocht uit. Pureer de kruiden samen met de suikerstroop fijn in de 
blender en schenk door een zeef. 
 
Bereiding: 
Serveer de siroop met de overige ingrediënten.  
 
 
Mascarpone limoencrème  
 
Ingrediënten: 

 150 ml slagroom 

 2  vanillestokje 

 400 g mascarpone 

 6 el volle yoghurt 

 4 el lemoncurd 

 2  limoen 
 
 
Mise en place: 
Klop de slagroom tot yoghurtdikte. 
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Halveer het vanillestokje in de lengte en schraap het merg eruit. 
Roer de mascarpone zacht met de yoghurt. Spatel er slagroom, vanillemerg, lemoncurd en 
rasp van limoenschil door. Vul een spuitzak met gladde spuitmond met de mousse. Bewaar 
in de koelkast. 
 
Bereiding: 
Serveer de crème met de overige ingrediënten.  
 
 
Frambozencrumble  

 425 g frambozen 

 1 bakje blauwe bessen  

 2 el honing 

 4 el sinaasappel- of aardbeienlikeur 

 2 bakjes lemoncress 
 
Bereiding: 
Zie beschrijving opmaak bord. 
 
 
Opmaak bord 
Spuit de bladerdeegbodem gelijkmatig vol met toefjes mascarpone-limoencrème. Verdeel er 
blauwe bessen over. Draai, op het allerlaatste moment, de diepvriesframbozen met de 
honing en likeur tot kruimels in de keukenmachine. Verdeel de frambozenkruimels over en 
rond het taartje. Lepel er dragonsiroop langs. Maak af met lemoncress. 
 

 


