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Menu: 
 

Gegratineerde geitenkaas met pijnboompitten, croutons, sherrytomaten, 
bieslook en aangemaakte sla 

 
*** 

 
Gebakken wijting op een puree van aardappel en bieslook en een 

bearnaisesaus 
 

*** 
 

Een wentelteefje van suikerbrood met vanille saus, vanille ijs en slagroom 

 
 
 

 
 
 
  



Gegratineerde geitenkaas met pijnboompitten, croutons, 
sherrytomaten, bieslook en aangemaakte sla 
 
Peterselie dressing 
 
Ingrediënten: 

 3 dl azijn 

 6 dl zonnebloemolie 

 Peterselie naar smaak  

 Een ringetje ui naar smaak 

 Suiker naar smaak 
 

Mise en place: 
Doe de azijn, zonnebloemolie, peterselie en de ui in een maatbeker. Ga het met een 
staafmixer glad mixen. Voeg naar smaak suiker toe.  
 
Bereidingswijze: 
Meng de dressing met de sla. Zorg ervoor dat de sla goed op smaak is. 
Serveer de aangemaakte sla met de geitenkaas, pijnboompitten, croutons, sherrytomaten en 
de bieslook.  
 
 
Gegratineerde geitenkaas 
 
Ingrediënten: 

 Geitenkaas voor 10 personen 

 Honing 

 Brood 
 
Mise en place: 
Snijd de geitenkaas voorzichtig in 6 plakken. Zet deze in de koelkast.  
Steek ringen uit het brood. Dit moet ongeveer dezelfde maat hebben als de plakken van de 
geitenkaas. Rooster het brood op      C of baak het brood droog in de pan. Leg daarna de 
toast even aan de kant.  
 
Bereidingswijze: 
Leg de plakken geitenkaas op de ronde toastjes. Lak de geitenkaas met honing. Gratineer 
het in de oven op      C. 
Serveer de gegratineerde geitenkaas met de aangemaakte sla, pijnboompitten, croutons, 
sherrytomaten en de bieslook.  
 
 
  



Gemarineerde kip 
 
Ingrediënten: 

 2 kipfilets 

 Honing 

 Sesamzaad  

 Sojasaus 

 Knoflook 

 Wokolie 
 
Mise en place: 
Snijd de kipfilet in reepjes van een cm dik. Zet deze in de koelkast.  
 
Bereidingswijze: 
Bak de gesneden kipfilet goed bruin in wokolie. Blus het geheel af met sojasaus en voeg de 
overige ingredienten toe naar smaak.  
Serveer de gemarineerde kip met de aangemaakte sla, pijnboompitten, croutons, 
sherrytomaten en de bieslook.  
 
 
Pijnboompitten 
 
Ingrediënten: 

 Pijnboompitten 

 Peper en zout 

 50 gr Boter  

 Olie  
 
Mise en place: 
Zet de pan op het vuur. Doe er de olie en de boter in. Als de boter is gesmolten voeg je de 
pijnboompitten toe. Bak de pijnboompitten bruin (blijf erbij). Bestrooi ze met peper en zout.  
Als de pijnboompitten bruin zijn gebakken haal je ze door de zeef. Leg de pijnboompitten op 
keukenrol om af te laten koelen.  
 
Bereidingswijze: 
Serveer de pijnboompitten met de gegratineerde geitenkaas, aangemaakte sla, croutons, 
sherrytomaten en de bieslook.  
 
 
Croutons 
 
Ingrediënten: 

 Brood 

 Knoflook 

 Olie 

 Peper en zout 
 
Mise en place: 
Snijd het brood in kleine blokjes (1 cm bij 1 cm). Verhit de olie in een koekenpan en bak het 
brood goudbruin en krokant. Voeg de knoflook en peper en zout toe en bak nog 1 min op 
laag vuur. 
 
 
 



Bereidingswijze: 
Serveer de coutons met de gegratineerde geitenkaas, aangemaakte sla, pijnboompitten, 
sherrytomaten en de bieslook.  
 
 
Sherry tomaten en bieslook 
 
Ingrediënten: 

 50 sherry tomaten 

 2 bosje Bieslook 
 
Mise en place: 
Snijd de sherry tomaatjes door de helft en doe het in een bakje in de koelkast.  
Snijd de bieslook ragfijn en doe het in een bakje in de koelkast.  
 
Bereidingswijze: 
Serveer de sherrytomaten en de bieslook met de gegratineerde geitenkaas, aangemaakte 
sla, pijnboompitten, croutons en de bieslook.  
 
 

  



Gebakken wijting op een puree van aardappel en bieslook en een 
bearnaisesaus 
 
Gebakken wijting: 
 
Ingrediënten: 

 12 wijting filets 

 50 gram boter 

 Olie 

 Peper en zout 
 

Mise en place: 
Snijd de wijting                                              C.  
 
Bereidingswijze: 
Bestrooi de wijting met peper en zout. Bak de wijting op de huidkant in hete olie en boter (de 
vis moet zwemmen). Als de huidkant van de wijting krokant gebakken is haal je de wijting uit 
de pan. Schuif de wijting op een plateautje in de oven. Na enkele minuten is de wijting gaar.  
Serveer de gelakte wijting met de aardappelpuree van bieslook en de bearnaisesaus.   
 
Gebakken biefstuk: 
 
Ingrediënten 

 2 biefstukken; 

 Bakboter; 

 Zout en peper. 
 
Mise en place: 
                        C.  
 
Bereidingswijze: 
Doe peper en zout op de biefstuk. 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 bakplaatje. Doe de biefstuk in de verwarmede oven. Na ongeveer 6 á 8 
minuten is de biefstuk medium gaar.  
Serveer de biefstuk met de aardappelpuree van bieslook en de bearnaisesaus. 
 
Aardappelpuree van bieslook: 
 
Ingrediënten: 

 1500gr aardappelen 

 450gr boter 

 45gr melk 

 1 bos bieslook 

 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. 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 en doe het in een bakje in de koelkast.  
 



Bereidingswijze: 
Zet een steelpan op het vuur. Verwarm de puree met een scheutje melk. Als de puree warm 
is voeg je de bieslook toe. Maak de puree goed op smaak met peper en zout.  
Serveer de aardappelpuree van bieslook met de wijting en de bearnaisesaus.  
 

Bearnaisesaus: 

Ingrediënten 

 75 gr sjalotten; 

 900 gr boter; 

 Dragon naar smaak (wees voorzichtig); 

 3 dl witte wijn; 

 20 peperkorrels; 

 12 eierdooiers; 

 sap van 1 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 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 wijting en de aardappelpuree van bieslook.  

 

Extra: 

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.  
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Bereidingswijze: 
Serveer chips met de bearnaisesaus, wijting en de aardappelpuree van bieslook.  

  



Een wentelteefje van suikerbrood met vanille saus, vanille ijs en 
slagroom 
 
Wentelteefjes van suikerbrood: 
 
Ingrediënten: 

 6 eieren  

 4 dl melk 

 8 tl poedersuiker 

 12 sneetjes suikerbrood 

 150 gram boter 

 Kaneelpoeder 
 

Mise en place: 
Klop het ei met de melk en de kristalsuiker los. Voeg de kaneel naar smaak toe. Zet het 
wentelteefjesbeslag in de koelkast.  
Snijd de suikerbrood in plakken en snijd ze vervolgens schuin middendoor. Zet deze ook in 
de koelkast.  
 
Bereidingswijze: 
Haal de suikerbrood door het wentelteefjesbeslag totdat het brood doorweekt is. 
Bak de suikerbrood in een koekenpan in de hete boter aan beide kanten mooi bruin. 
Serveer de wentelteefjes van suikerbrood met de vanillesaus, vanille en de slagroom.  
 
 
Vanillesaus: 
 
Ingrediënten: 

 5 dl slagroom 

 100 gram suiker 

 1 vanillestokje 

 5 eidooiers 
 
Mise en place: 
Snijd het vanillestokje overdwars door de helft en schraap met je mes het merg eruit. Doe dit 
in een pan samen met de room en het vanillestokje met het merg en breng het aan de kook. 
Doe de suiker en de eidooiers in een schaal en roer het met een garde goed door. Als de 
melk kookt, giet dan een klein beetje melk bij de eidooiers onder voortdurend roeren. Zet de 
pan met de resterende melk weer op laag vuur en giet het melk eidooier mengsel in de pan 
en blijf goed roeren (neem hiervoor de tijd). Als het een beetje begint te binden, haal het dan 
van het vuur en giet het door een zeefje om de vanillestokjes eruit te halen. Zet het in de 
koelkast om het af te laten koelen en blijf het af en toe nog doorroeren. Anders worden de 
eidooiers te gaar en gaat de saus schiften (dan krijg je allemaal vlokken in je saus). 
 
Bereidingswijze: 
Serveer de vanillesaus met wentelteefjes van suikerbrood, vanille saus, vanille ijs en de 
slagroom.  
 
 
  

http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/zoetmiddelen/suiker.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/specerijen/vanille.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/eieren/eieren.html


Slagroom: 
 
Ingrediënten: 

 4 dl slagroom 

 50 gr kristalsuiker 
 
Mise en place: 
Klop de slagroom met de suiker stijf. Zet het vervolgens in de koelkast.  
 
Bereidingswijze: 
Serveer de slagroom met de vanillesaus, wentelteefjes van suikerbrood en vanille ijs.  
 
 
Extra: 
Suikerspin  
 


