
 

 

15 personen 

 

 

Menu NDC Mediagroep: 

 
 

Verse ravioli met spinazie, ricotta en kaassaus 
 

*** 
 

Op de huid gebakken zeebaars op een mousseline van aardappel en bieslook, 
pareltjes van komkommer, peterselieolie, truffelchips en een witte wijnsaus 

 
*** 

 
Tiramisu van rum en rozijnen met gemarmerde chocolade en roomijs  

 
 
 

 

Het menu Chayenne: 

 
 

Verse ravioli met spinazie geserveerd met rucola en tomatensaus 
 

*** 
 

Asperges op een mousseline van aardappel en bieslook, pareltjes van 
komkommer, peterselieolie en truffelchips 

 
*** 

 
Fruitsoepje met sorbetijs 

 
  



Verse ravioli met spinazie, ricotta en kaassaus 

 
Ravioli: 
 
Ingrediënten: 

 1000 gram pastabloem (vraag naar Djurre) 

 10 eieren 

 2 grote uien 

 750 gram spinazie 

 400 gram ricotta 

 4 teentjes knoflook 

 zout en peper 

 5 eetlepels olijfolie 

 evt. 15 blaadjes verse basilicum 

 rucola 
 
Mise en place: 
Stap 1: 
Mengen: 
Maak op het aanrecht een hoop van het meel. Maak in het midden een kuil. Zorg dat de kuil 
breed genoeg is om alle eieren er in te kunnen doen. Breek de eieren in de kuil. Klop de 
eieren met je vingers of een vork los. Neem tijdens het kloppen elke keer een beetje meel 
van de wand mee. Wees wel voorzichtig want voor dat je het weet maak je de wand kapot. 
Blijf zolang kloppen totdat het ei en meel mengsel een beetje stroperig wordt.  
 
Kneden: 
Meng de rest van het meel met je handen verder. Als je voorzichtig bent voorkom je dat je 
vieze handen krijgt. Kneed het deeg stevig door. Het deeg moet soepel en egaal worden. Als 
je er met je duim in drukt en het veert terug dan is het klaar. Meestal duurt dit niet langer dan 
10 minuten. Als het deeg te nat blijft voeg je nog wat meel toe. Als het te droog blijft dan 
besprenkel je het met wat water. Maak ook een klein recept voor Chayenne en dit zonder 
ei.   
 
Rusten: 
Als het deeg klaar is kan je het beste met wat bloem inwrijven. Leg het weg gewikkeld in 
huishoudfolie of in een plastic zakje om het even te laten rusten. Zo droogt het niet uit en kan 
je het later verwerken. Als je het deeg binnen een half uurtje gaat verwerken hoef je het niet 
in de koelkast te leggen.  
 
Stap 2: 
Was de spinazie goed, pers de teentjes knoflook en snipper de ui. Fruit de gesnipperde ui en 
de knoflook in een hapjespan. Voeg de spinazie en de basilicum toe. Bak alles op hoog vuur 
totdat alles slinkt. Strooi er wat zout en peper overheen en zet het vuur laag (leg wat voor  
Chayenne apart. Zij mag geen ricotta). Voeg dan de ricotta toe en meng alles goed. Zet de 
twee vullingen even aan de kant.  
 
Stap 3: 
Haal het pastadeeg door de pastamachine. Het is belangrijk dat het deeg mooi dun is. 
Gebruik veel bloem op het werkvlak om te voorkomen dat alles aan elkaar vast plakt. Druk 
uit de uitgerolde vellen rondjes van ongeveer een doorsnede van 10 cm. Doe een beetje van 
het spinaziemengsel op het midden van het rondje en druk er een tweede rondje bovenop. 
Druk de randen goed aan en gebruik niet teveel vulling! Zet de ravioli weg met de nodige 
bloem aan de onderzijde. Dit is tegen het plakken. 
 

http://www.smulweb.nl/wiki/218/Zout
http://www.smulweb.nl/wiki/178/Basilicum


Bereiding: 
Zet een grote pan met ruim water op heet vuur. Voeg er naar smaak zout toe. Kook de ravioli 
af. Dit kost maar paar minuten en de ravioli is klaar als deze boven komt drijven. Kook niet 
alle ravioli tegelijk maar telkens 4 plakjes tegelijk. 
Serveer de ravioli met de rucola en de kaassaus. 
 
 
Room-kaas saus: 
 
Ingrediënten: 

 zout en peper 

 400 ml room 

 12 eetlepels Parmezaanse kaas 

 12 eetlepels Jonge Hollandse kaas 
 
Mise en place: 
Verwarm de room zachtjes in een steelpannetje en rasp er 12 eetlepels Parmezaanse en 
Hollandse kaas doorheen. Roer tot de kaas is gesmolten en maak het sausje af met wat zout 
en peper. Zet het dan aan de kant. 
 
Bereiding: 
Serveer de saus met de overige onderdelen van het gerecht. 

 
Tomatensaus: 
 
Ingrediënten: 

 3 tomaten 

 1 sjalotje 

 1 teentje knoflook 

 0,5 theelepel suiker 

 scheutje witte wijn 
 
Mise en place: 
Ontvel de tomaten, verwijder de zaadjes en snijd ze in blokjes. Snipper de ui fijn. Bak 
de tomaatblokjes in een droge koekenpan met het sjalotje al omscheppend 2 minuten. 
Pers de knoflook erboven uit en voeg de suiker en wijn toe. Bak het al omscheppend 
nog 2 minuten. Voeg de tomaat toe.  
 
Bereiding: 
Serveer de saus met de overige onderdelen van het gerecht. 

 
  

http://www.smulweb.nl/wiki/218/Zout
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/nachtschade/tomaten.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/groenten/uien.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/kruiden/knoflook.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/zoetmiddelen/suiker.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/alcoholische-dranken/witte-wijn.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/kooktechnieken/snijden.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/kooktechnieken/bakken.html
http://www.12cook.com/koekenpan.html


Op de huid gebakken zeebaars op een mousseline van aardappel en 
bieslook, pareltjes van komkommer en een witte wijn saus 
 
Zeebaars: 
 
Ingrediënten: 

 15 x zeebaars  

 250 gram boter 

 Olie 

 Peper en zout 
 

Mise en place: 
Fileer de zeebaars en zet                 C.  
 
Bereidingswijze: 
Bestrooi de zeebaars met peper en zout. Bak de zeebaars op de huidkant in hete olie en 
boter (de vis moet zwemmen). Als de huidkant van de zeebaars krokant gebakken is haal je 
de zeebaars uit de pan. Schuif de zeebaars op een plateautje in de oven. Na enkele minuten 
is de zeebaars gaar.  
Serveer de zeebaars met de overige onderdelen van het gerecht.  
 
 
Mousseline van aardappel en bieslook: 
 
Ingrediënten: 

 2000gr aardappelen 

 650gr boter 

 65gr melk 

 Bieslook naar smaak 

 Peper en zout 
 
Mise en place: 
Schil de aardappelen. Kook ze in water met zout in 20 minuten gaar. Stamp ze tot puree. 
Wrijf de puree door een zeef (leg wat voor Chayenne apart). Voeg vervolgens geleidelijk 
de kokende melk en de gesmolten boter toe. Maak er een gladde puree van. Doe de puree 
in de een bakje in de koelkast en laat het even rusten.  
Snijd de bieslook ragfijn. Doe dit ook in een bakje in de koelkast.  
 
Bereidingswijze: 
Zet een steelpan op het vuur. Verwarm de puree met een scheutje melk. Maak de puree 
goed op smaak met peper en zout. Voeg als laatst de bieslook naar smaak toe.   
Serveer de mousseline van aardappel en bieslook met de overige onderdelen van het 
gerecht. 
 
 
  



Pareltjes vaan komkommer: 
 
Ingrediënten: 

 2 komkommers 

 5 dl witte azijn 

 Suiker na smaak  

 Munt na smaak 
 
Mise en place: 
Doe de witte azijn in een maatbeker. Voeg de munt en suiker naar smaak toe. mix het 
geheel met de staafmixer. Zet het in de koelkast.  
Snijd de komkommer in de lengte door. Haal de zaadlijst eruit. Ga met een mini 
pomparisienne boor gelijke bolletjes steken. Doe de pareltjes van komkommer in het 
azijnmengsel. Zet het in de koelkast.   
    
Bereidingswijze: 
Serveer de pareltjes van komkommer met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
Peterselie olie: 
 
Ingrediënten: 

 1 bosje bladpeterselie 

 4 teentjes knoflook 

 4 dl olijfolie extra vergine 

 Zeezout en versgemalen peper 
 
Mise en place: 
Pluk de peterselie en pel de knoflook. 
Blancheer dit heel kort in kokend water en spoel direct af met koud water. Laat de peterselie 
en knoflook goed uitlekken en pureer het in de keukenmachine. Voeg langzaam olie toe bij 
de puree en wat zout en peper. Laat alles nog even goed glad draaien. 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de peterselie olie met de overige onderdelen van het gerecht 
 
 
Witte wijnsaus: 
 
Ingrediënten: 

 8 dl droge witte wijn 

 2 theelepels dragon 

 2 blaadjes laurier 

 ¼ ui 

 1 theelepel peperkorrels  

 5 dl slagroom 

 200 gr koude roomboter  

 Zout naar smaak 

 Viskruiden naar smaak 
 
Mise en place: 
Schenk de witte wijn in de pan en zet het op hoog vuur. Voeg de ui en specerijen toe 
(dragon, laurier en peperkorrels). Laat dit geheel inkoken totdat ongeveer de helft ervan over 
is. Verwijder de specerijen met een seef. Schenk dan de room erbij en kook ook deze enige 
tijd in. Haal de saus van het vuur.  



 
Bereidingswijze: 
Verwarm de saus op het vuur. Als de saus heeft gekookt haal je de saus van het vuur. Voeg 
de koude roomboter geleidelijk toe met een staafmixer. Maak de saus op smaak met zout en 
de viskruiden.  
Serveer de witte wijnsaus met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
 
Asperges: 
 
Ingrediënten: 

 6 asperges 

 Suiker naar smaak 

 Nootmuskaat naar smaak 

 foelie naar smaak 

 Zout en peper naar smaak 
 
Mise en place: 
Schil de asperges (dat gaat het gemakkelijkste met een dunschiller) en snijd de 
onderkant eraf. Spoel ze af en zet de asperges op met water, nootmuskaat, suiker en 
zout. Kook ze gaar in circa 10 minuten (tijdens het koken de asperges afdekken met 
een schone doek). 
Wanneer de asperges bijna gaar zijn moet je ze langzaam in het kookvocht laten 
afkoelen.  

 
Bereidingswijze: 
Serveer de asperges met de overige onderdelen van het gerecht. 
 
  



Chips van truffelaardappels: 
 
Ingrediënten: 

 Truffelaardappels 

 2 liter zonnebloemolie  

 Zout en peper naar smaak 
 
Mise en place: 
Schil de truffelaardappelen. Verwarm de zonnebloemolie tot 180 graden. Schaaf een paar 
aardappelen in dunne plakken. Spoel de plakken af in een bak met water. Droog de 
aardappelen op een doek. Bak de plakken aardappel af in 2 á 3 minuten. Bak niet te veel 
plakken tegelijk om over bruisen van het vet te voorkomen. Schep de gebakken 
aardappelplakken uit het vet, laat overtollig vet in de pan teruglopen en laat de chips daarna 
in het vergiet nog even uitlekken. Schaaf en bak vervolgens de rest van de aardappelen en 
serveer ze bestrooid met zout.  

 
Bereidingswijze: 
Serveer chips met de overige onderdelen van het gerecht. 

  

javascript:;


Tiramisu van rum en rozijnen met gemarmerde chocolade en 
roomijs  
 
Tiramisu van rum en rozijnen: 
 
Ingrediënten: 

 4 handenvol rozijnen  

 bruine rum naar smaak 

 4 eiwitten  

 4 bakjes mascarpone  

 16 el suiker  

 8 eierdooiers  

 64 langevingers  

 4 kopjes sterke koffie  

 cacaopoeder  

 Roomijs 
 
Mise en place: 
Pak een dienblad. Dek het dienblad af met folie. Zet de PVC ringetjes op het dienblad. Zet 
het dienblad met de ringetjes weg. 
 
Week de rozijnen minstens 20 min in een beetje bruine rum, zodat ze net onder staan. Klop 
de eiwitten stijf en meng ze met de mascarpone. Klop de eierdooiers romig met de suiker en 
voeg ze toe aan de mascarpone. Dompel de langevingers kort onder in de koffie. Verdeel 
afwisselend in laagjes in 15 ringetjes. Verdeel de rozijnen(met de rum) over de verschillende 
laagjes. Zet de tiramisu in de vriezen. Het moet snel stijf worden.  
 
Bereidingswijze: 
Serveer de tiramisu van rum en rozijnen met de overige onderdelen van het gerecht. Maak 
het af met wat cacaopoeder.  
 
 
  



Gemarmerde chocolade: 
 
Ingrediënten: 

 400 gr  witte chocolade 

 400 gr pure chocolade 
 
Mise en place: 
Smelt de chocolade au bain-marie apart van elkaar.  
 
Van de diverse soorten chocolade is pure chocolade het meest hitte bestendig. Vooral melk 
en witte chocolade smelten zeer makkelijk en branden gemakkelijk aan als je niet goed oplet, 
daarom moeten deze goed geroerd worden. 
 
Schuur een halve meter bakpapier af en verspreid de pure chocolade dun uit. Het is mm 
werk. Laat het geheel hard worden in de koelkast.  
Als het geheel hard is geworden doe je een laagje witte chocolade erover heen en marmer 
de chocolade. 
Het mooiste effect krijg je als je de chocolade flinterdun uitsmeert.  
Bewaar de gemarmerde chocolade in de koelkast.  
 
Bereidingswijze: 
Breek de gemarmerde chocolade in grote stukken en serveer het bij de overige onderdelen 
van het gerecht.  
 
 
Slagroom: 
 
Ingrediënten: 

 5 dl slagroom 

 60 gr kristalsuiker 
 
Mise en place: 
Klop de slagroom met de suiker stijf. Zet het vervolgens in de koelkast.  
 
Bereidingswijze: 
Serveer de slagroom met de tiramusu van rum en rozijnen, gemarmerde chocolade, koffie 
roomijs  en cacaopoeder.  
 
 
  



Fruitsoepje: 
 
Ingrediënten: 

 35 g suiker 

 50 g kersen 

 1/2 kaneelstokje 

 150 g aardbeien 

 50 g frambozen 

 1 stuks steranijs 

 1,5 dl witte wijn 

 citroensorbetijs 
 

Mise en place: 
Breng de wijn aan de kook met de suiker, de kaneel en de steranijs. Dek af en laat 15 
minuten zachtjes koken.  
 
Doe er het fruit bij, roer even door en neem van het vuur. Laat afkoelen. Verwijder het 
kaneelstokjes en de steranijs.   
 
Bereidingswijze: 
Verdeel de soep over de borden en schep er een bolletje sorbet bij. 
 
 


