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Tools

Boston shaker
strainer

Ingrediënten

3 cl Bulleit bourbon
3 cl Appleton rum

3 cl Appelaere
3 cl vers limoensap

1 cl kaneelsiroop
3 cl honingsiroop

CALYPSO COOLER
Doe alle ingrediënten samen in de shaker, vul op met ijsblok-
ken en let’s go!

Vul een mooi glas met ijsblokken en double strain (zeef) de 
cocktail over het ijs. Werk af met een paar schij!es appel en een 
kaneelstokje.

De appel en kaneel in combinatie met de rum en bourbon 
geven de cocktail een warm en winters karakter zonder aan 
frisheid in te boeten. Ideaal om bijvoorbeeld nieuwjaarsdag mee 
te beginnen. Of om gezellig rond de kerstboom te drinken. 
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Tools

Boston shaker
strainer

Ingrediënten

6 cl London Dry Gin
3 cl St.Germain likeur
3 cl honingsiroop (acaciahoning, 
suiker, water)
2,5 cl vers citroensap
1 zeste van citroen
1 eiwit

THE GREAT  
WHITE DOPE
Zet een glaasje apart met het eiwit. Zorg ervoor dat het mooi ge-
scheiden is van het eigeel! Giet al de ingrediënten in de Boston 
shaker, voeg er een 4-tal ijsblokken en een (spring)veer van een 
strainer aan toe. Die laatste dient om een mixer-e"ect te creëe-
ren en zo een mooie schuimlaag te krijgen.

Shake alles 10 seconden lekker hard en strain dit godendrankje 
in een mooi, voorgekoeld glas. Knijp een zeste van citroen uit 
boven de cocktail en wrijf ze even langs de rand van het glas. 
In vaktermen heet dit; de cocktail rimmen… al zal je op het 
internet ongetwijfeld een iets fantasierijkere betekenis van dit 
woord vinden. Ieder z’n ding zou ik zo zeggen…

Voor de honingsiroop neem je gelijke delen acaciahoning, sui-
ker en water. Warm alles samen op en haal van het vuur wan-
neer het kookpunt is bereikt. Laat de siroop a#oelen en zeef ze 
in een fles of bokaal. Bewaren doe je uiteraard in de koelkast!
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Tools

Boston shaker 
strainer 

Mai Tai glas

Ingrediënten

6 cl Appleton Estate 12 years rum 
1 cl World’s End Falernum rum 

1 cl Cointreau 
2 cl vers limoensap 

1 cl Monin Orgeat siroop 
1 cl rietsuikersiroop 

Angostura Bi!ers

MAI TAI
Giet alles, behalve de Bi$ers, in de Boston shaker. Vul op met 
ijsblokken en work your magic!

Strain de cocktail in een leuk Mai Tai glas. Niet te groot en ze-
ker niet te klein. Je hebt wat ruimte nodig, maar je wil de cock-
tail niet te snel zien verwateren. Deze Mai Tai is nogal straight 
to the point en hoort dus ook zo te smaken. Ya feel me? Vul op 
met crushed ice en druppel er wat Angostura Bi$ers over.

Decoreer de Mai Tai zoals je het graag hebt, maar vergeet zeker 
geen frisse munt toe te voegen. 

Maita ‘i betekent ‘heel goed’ in het Tahitiaans en dat klopt ook 
want hoe meer Mai Tai’s je drinkt hoe beter je je voelt ... Slimme 
mensen die Polynesiërs!
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Tools

muddler
cocktaillepel

Ingrediënten

5 braambessen
5 cl Herbie Virgin Gin
3 cl vers citroensap
1 cl vers suikersiroop
2 cl vanillesiroop

BABY BRAMBLES
Muddle de braambessen rechtstreeks in het cocktailglas en 
voeg de rest er aan toe.

Doe er wat crushed ice bij en roer alles goed om. Vul verder op 
met ijs en werk mooi af met een schij!e citroen, munt en wat 
braambessen. Enjoy!

Warning: drinking too many non-alcoholic beverages may seriously a!ect your 

sexlife and your ability to have fun and go wild! Consume at your own risk!
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CRÈME DE LA MER
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Voor de puree

1 kg aardappelen 
1 dl melk

100 gr boter
peper en zout

Voor de wakamesaus

4 sjalo!en
4 dl visfumet 

4 dl wi!e wijn
2 dl room

25 g wakame

Voor de schelpjes

20 mosselen 
20 kokkels

4 scheermessen 
20 venusschelpen 

Ingrediënten

1 kg kabeljauwhaasje 
200 g zeekraal

Voor de bouillon

2 l water 
tijm

laurier
peterseliestengels

peperbollen
3 dl wi!e wijn

CRÈME DE LA MER 
4 personen — ! 1.30 uur

Snij de vis in 4 gelijke stukken. Was alle 
ingrediënten voor de bouillon. Doe alles in 
een kookpot en laat een uurtje doorkoken. 
Pocheer de kabeljauw 5 min in de bouillon. 
Zorg ervoor dat de vloeistof net niet kookt.

GARNITUREN
Schil en kook de aardappelen. Giet af en 
draai ze door een passe-vite. Werk af met 
boter, melk, peper en zout. 

Maak de zeekraal schoon. Verwijder ver-
harde deeltjes aan de onderkant. Blancheer 
30 sec. in de bouillon van de vis. Laat 
a#oelen in ijswater en uitlekken. Stoof kort 
aan in boter. 

DE WAKAMESAUS
Snij de sjalo$en en stoof in boter. Blus met 
visfumet en laat 5 min inkoken. Herhaal 
deze stap met wi$e wijn. Voeg room toe en 
laat verder inkoken. Voeg als laatst de wa-
kame toe. Laat dit 2 min doorkoken en doe 
door een zeef. Kruid af met peper en zout. 

DE SCHELPJES
Spoel alle schelpen grondig: één keer 
met gezouten water en twee maal met 
normaal water. Kook de schelpen in een 
pan met water, een klontje boter en een 
kruidentuiltje. Laat de schelpjes koken tot 
ze opengaan. 

DE AFWERKING
Neem een diep bord, schik in het mid-
den de puree en het kabeljauwhaasje. 
Werk af met zeekraal en schelpjes. Serveer 
de wakamesaus apart in een kannetje.

Tip: de overschot van de schelpjes kan je bewaren en 

een pasta vongolé mee maken (zie kookboek 2).

Tip: kruidentuiltje (3 takjes tijm, 4 takjes peterselie, 

4 laurierblaadjes)

Liquid combo: Verdicchio dei Castelli di Jesi “Macrina” 

Garofoli | Italië - Marche | Verdicchio (wit)
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Ingrediënten

4 coquilles
2 aardperen 

10 g haringkaviaar
1 takje bladpeterselie 

Voor de bloemkoolcrème

1/2 bloemkool
1 dl melk

1 dl room
nootmuskaat

1 el tru"elpasta
peper en zout

Voor de bloemkoolcouscous

1/2 bloemkool
bieslook
olijfolie

wi!e wijnazijn
peper en zout

COQUILLE MET DUO 
VAN BLOEMKOOL, 
AARDPEER EN TRUFFEL

4 personen — ! 45 min

DE COQUILLE
Neem de schelp vast en maak een opening met een lepel. 
Neem een plat mes en snij de noot voorzichtig los van de pla$e 
zijde. Verwijder het vruchtvlees. Was de coquille onder stromend 
water. Verwijder nu voorzichtig de sluitspier. Maak de schelpen 
schoon. Deze dienen als decoratie.

Borstel de aardperen schoon. Snij met een mandoline in fijne 
schij!es. Spoel ze af met water en dep droog. Frituur de chips 
op 150°C tot ze goudbruin zijn. Werk af met een snui!e zout.

DE BLOEMKOOL
Maak de bloemkool schoon en verdeel in roosjes. Doe de hel% in 
een kookpot. Voeg er de room, melk en kruiden aan toe en kook 
gaar. Doe in de blender en mix tot een smeuïge massa. Voeg indien 
nodig wat kookvocht toe, en werk af met tru"elpasta. 

Mix de rest van de bloemkool tot een kleine korrel. Snij bieslook en 
meng onder de couscous met wat olijfolie en wijnazijn. Kruid af. 

DE AFWERKING
Neem een lege schelp. Warm de bloemkoolcrème op en leg een 
quenelle op de schelp. Bak de coquilles aan beide zijden kort in 
de pan. Werk de schelp af met een coquille, bloemkoolcouscous, 
aardpeerchips, peterselie en haringkaviaar.

Liquid combo: ‘Vignaquadra’ Pecorino | Italië | Terre di Chieti Pecorino (wit)
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ROLLADE VAN FAZANT 
MET FINE CHAMPAGNE 
EN POMMES DAUPHINE 
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Ingrediënten  
voor de rollade

1 dubbele kipfilet
8 shiitakes
100 g eiwit

100 g room
16 fijne schellen  

gerookt spek
4 fazantenfilets  

zonder vel
peper en zout

Voor de crème van 
aardpeer

8 aardperen
1 l melk 

1 takje tijm
1 blaadje laurier 

peper en zout 

Voor de groenten

1/2 groene kool 
1/2 kg zilverui
1 klontje boter

1 el suiker 
peper en zout 

Voor de  
pommes dauphine

250 g aardappelen
1 dl kippenbouillon

40 g boter
50 g bloem

2 eieren
peper en zout
nootmuskaat

Voor de saus

1 klontje boter
1 sjalot

1 teentje look
3 Parijse champignons

1 stronk witloof
1 takje tijm

1 blaadje laurier
1 scheut cognac

1 el mosterd
5 dl kalfsfond

1,5 dl room
peper en zout

ROLLADE VAN FAZANT 
MET FINE CHAMPAGNE 
EN POMMES DAUPHINE 

4 personen — ! 2 uur

DE ROLLADE
We maken eerst de farce. Snij de kip in grove 
stukken en blend ze samen met de shiitakes en 
het eiwit. Voeg geleidelijk aan room toe. Kruid af. 

Maak in het dikke stuk van de fazant een snee, 
kruid en sla plat. Pak een lang stuk plastiekfolie. 
Leg 8 schellen gerookt spek mooi naast elkaar. 
Smeer in het midden een laag farce en leg er 
2 filets op. Zorg dat ze mooi naast elkaar liggen. 
Smeer opnieuw een laag. Rol op en wikkel strak 
in folie. Bind de uiteinden dicht. Gaar deze 
rollade 35 min op 62°C in de steamer of pocheer 
30 min in zacht kokend water. Laat a#oelen in 
ijswater.

DE CRÈME
Schil de aardperen en snij ze in grove stuk-
ken. Kook ze gaar in een mengsel van melk, 
tijm en laurier. Mix het geheel tot een gladde 
crème met een thermomix of een blender. 
Kruid af met peper en zout.

DE GARNITUREN
Leg de zilveruitjes eerst 10 min in warm 
water. Zo verwijder je gemakkelijker de schil. 
Doe boter in een sauteerpan, stoof de zilver-
uitjes en voeg suiker toe. Blus met kippen-
bouillon en laat verder garen. Snij de groene 
kool fijn, blancheer kort en doe in ijswater. 

DE POMMES DAUPHINE
Kook de aardappelen gaar in gezouten water 
en giet af. Smelt 200 g boter samen met de 
bouillon. Voeg de bloem toe en zet terug op 

het vuur. Droog het mengsel door er voortdu-
rend in te roeren. Haal van het vuur en voeg 
een voor een de eieren toe aan het mengsel.

Haal de aardappelen door de passe-vite en 
meng met het soezenbeslag. Kruid af met 
peper en zout.

DE SAUS
Stoof de sjalot en look aan in een klontje 
boter. Doe de champignons, witloof, tijm 
en laurier erbij en bak enkele minuten mee. 
Blus met cognac en voeg een lepeltje mosterd 
toe. Giet de kalfsfond erbij en laat voor de 
hel% reduceren. Voeg er room bij en laat in-
koken tot sausdikte. Zeef de saus en kruid af 
met peper en zout.

DE AFWERKING
Bak de rollade goudbruin en steek nog 6 min 
in een voorverwarmde oven van 180°C. Ver-
snij de rollade in gelijke porties. Verwarm de 
crème van aardpeer. Stoof de groene kool sa-
men met de zilveruitjes aan in boter en kruid 
af. Vorm met een ijsschepper mooie bolletjes 
van de puree en leg ze 4 à 5 min in de friteuse. 
Maak een mooie streep met de crème, schik 
er de groenten op en leg er de rollade bij. Werk 
af met warme fine champagnesaus.

Liquid combo: ‘Le Due Arbie’ Dievole | Italië - Toscane | 

Sangiovese - Merlot - Cabernet Sauvignon Cabernet 

Franc (rood)

113



Ingrediënten

200 g verse tonijn
hoisinsaus 
koriander

Voor de korst

100 g shiitake
100 g cashewnoten

Voor de kruidenolie

5 dl druivenpitolie 
20 g peterselie
20 g basilicum

20 g kervel
20 g koriander 

Voor de mieriksworteldip

2 eieren
2 eierdooiers
1 el mosterd

4 dl kruidenolie
sap van 1 citroen

100 g yoghurt
150 gr verse mierikswortel 

peper en zout

4 personen — ! 1 uur

DE TONIJN
Snij de tonijn in de vorm van een balk. Bak elke zijde 5 sec. in 
olijfolie. Dep de tonijn droog en besprenkel met hoisinsaus. 

Verwarm de oven op 60°C en laat de shiitakes gedurende 4 u. 
hierin drogen. Rooster in een hete pan de cashewnoten en hak 
deze fijn, samen met de shiitakes. 

DE KRUIDENOLIE
Doe alle ingrediënten voor de kruidenolie samen in de ther-
momix. Zet het toetsel op standnummer 7 gedurende 7 min op 
70°C. Laat a#oelen tot kamertemperatuur. 

Alternatief voor thermomix: Warm olie op in een steelpan tot 
70°C. Voeg alle kruiden toe en hou een 5-tal min de olie op 
70°C. Mix dit met de staafmixer zo fijn mogelijk en zeef zodat je 
geen stukjes hebt.

DE MIERIKSWORTELDIP
Doe 2 volledige eieren en 2 eierdooiers in een maatbeker. Voeg 
er de mosterd, kruidenolie en kruiden aan toe. Neem de staaf-
mixer. Begin onderaan en ga omhoog. Wanneer je een mooie 
mayonaise bekomt, voeg je er het citroensap en de yoghurt aan 
toe. Schil de mierikswortel en rasp fijn in de dip. Kruid af. 

DE AFWERKING
Dip de tonijn in de korst, duw goed aan. Snij de vis in fijne 
schij!es. Serveer met de dip en wat verse koriander. 

Liquid combo: Rosé Jérémie Mourat ‘O.V.N.I.’ | Frankrijk - Vendée (Loire) | 

Grolleau Gris (rosé)

TATAKI VAN TONIJN MET 
MIERIKSWORTELDIP
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HERTENKALF MET 
BUTTERNUT EN 
AMANDELKROKET

4 personen — ! 2 uur

Kleur het hertenkalf aan alle kanten goudbruin. Doe boter, 1 fijnge-
sneden sjalot, tijm, laurier en een jeneverbes bij het gebraad. Gaar 
op 160°C gedurende 30 min à 35 min Het vlees moet nog rosé zijn. 

DE CRÈME
Schil de bu$ernut en kook ze gaar. Giet af en mix tot een gladde 
massa. Kruid af met peper en zout.

HET WITLOOF
Haal de kern uit het witloof. Bak het witloof in boter en kruid af. 
Strooi er wat suiker over en braiseer tot het mooi gaar is. 

DE GRAND VENEURSAUS
Snij de ajuin en wortelen en stoof ze in de pan van het vlees. 
Bestrooi met bloem en laat kleuren. Doe er de fond en een scheutje 
rode wijn bij en laat 1/3de inkoken. Zeef de saus, doe er room bij en 
laat verder inkoken. Doe er cognac en rode bessengelei bij.

DE KROKETTEN 
Maak puree, voeg boter en 3 eierdooiers toe. Kruid af. Rooster 
1/2de van de amandelschilfers en doe ze bij de puree. Maak balle-
tjes. Klop het eiwit los met wat zout. Meng het paneermeel met de 
schilfers. Wentel de kroketjes door de bloem, dan door het eiwit en 
tot slot door het paneermeel. Frituur ze goudbruin op 180°C. 

Liquid combo: Valpolicella Ripasso Superior Palazzo Ma!ei | Italië - Veneto | 

Corvina - Rondinella - Molinara (rood)

Ingrediënten  
voor het hertenkalf

1 kg hertenkal#let
1 klontje boter
1 sjalot 
tijm
laurier
jeneverbes
peper en zout

Voor de crème van bu!ernut

1 bu!ernut
peper en zout

Voor de groenten

4 stronken witloof

Voor de grand veneursaus

1 ajuin
2 wortelen
1 dl room 
4 dl wildfond
3 el rode bessengelei
50 g veenbessen
peper en zout

Voor de amandelkroke!en

1/2 kg aardappelen 
bloem
eiwit
paneermeel
amandelschilfers
3 dooiers
60 g boter
peper en zout
nootmuskaat
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Ingrediënten

5 kg wildbeenderen (hert) 
spekafval (zwoerden en  

kraakbeen)
1 preistengel

8 uien
1 selder

1 kg wortelen
250 g tomatenpuree

2 el peperbollen
tijm

laurier
peterseliestengels

water
rode wijn

kruidnagel

KRUIDIGE WILDFOND
4 personen — ! 40 uur

Verwarm de oven tot 200°C. Laat de beenderen kleuren in de 
oven. Haal ze na 20 min uit de oven en smeer ze in met een 
laagje tomatenpuree. Stop de beenderen terug in de oven en 
laat ze nog 5 min kleuren. Was de groenten en snij in grove 
stukken. Leg ze op en langs de beenderen. Zet opnieuw in de 
oven en laat nog eens 5 min garen. Neem een grote kookpot en 
doe er alles in. Blus de braadslede met rode wijn en zet op het 
vuur. De restanten komen los van de bodem, doe deze ook in de 
kookpot. Voeg de kruiden toe en vul met water tot 10 cm van de 
rand. Laat dit op een zacht vuurtje pru$elen gedurende 36 uur. 
Zeef het geheel en doe het opnieuw in de pot. Laat dit opnieuw 
vier uur inkoken. 

Tip: Je kan de fond invriezen in handige porties (ijsblokvormen).  

Gemakkelijk om te stockeren in een overvolle diepvries.
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Ingrediënten

4 tarbotmoten (vraag dit gerust 
aan uw lokale vishandelaar) 
1 kg aardappelen
400 g spinazie
125 g bruine beukenzwammen
80 g kleine trostomaten 

Voor de nantuasaus 

12 rivierkree$en
2 uien
1 selder
1 prei
1 kg wortelen
tijm 
laurier
4 dl visfumet 
2 dl wi!e wijn
2 dl water
peperbollen
peterseliestengels
50 g tomatenpuree
25 g blanke roux
scheutje cognac

TARBOT MET PUREE 
EN NANTUASAUS

4 personen — ! 1 uur

DE TARBOT
Dep de tarbotmoten droog en bak kort aan in de pan. Laat de 
vis 8 min verder bakken in de oven op 180°C.

DE PUREE
Schil en kook de aardappelen. Giet af en draai ze door een pas-
se-vite. Werk af met boter, melk, peper en zout. 

DE GROENTEN
Was en droog de spinazie. Snij de steeltjes van de beukenzwam-
men. Pluk de tomaten, ontkroon en snij in twee. Stoof kort aan in 
boter en kruid af. 

DE NANTUASAUS
Pel de rivierkree%en en houd de karkassen bij. Bak de kree%jes 
kort aan en leg opzij. Fruit de karkassen aan in olijfolie in een 
ruime pan. Versnij de groenten en stoof deze mee. Flambeer 
met cognac. Voeg de tomatenpuree en kruiden toe. Blus met 
fumet, water en wi$e wijn. Laat dit geheel 20 min doorkoken. 
Zeef het geheel en doe het opnieuw in de pot. Laat goed doorko-
ken. Bind de saus met roux en kruid af met peper en zout. 

DE AFWERKING
Maak een torentje van puree, spinazie, tarbot, beukenzwam-
men en tomaatjes. Serveer de saus apart. 

Liquid combo: Terlan “Terlaner” | Italië - Südtirol | Pinot Bianco 

Chardonnay - Sauvignon Blanc (wit)
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RAGOUT VAN 
EVERZWIJN MET 
WINTERGROENTEN

4 personen — ! 6 uur

DE RAGOUT 
Bak de stukjes everzwijn. Snij de wortel en ajuin in stukken en 
laat ze mee stoven. Blus de ragout met rode wijn en zet onder 
met wildfond. Smeer de boterham in met mosterd en leg ze op 
de ragout. Voeg de jeneverbessen, veenbessen, laurier, tijm en 
speculaas toe. Laat het stoofvlees 4 à 5 uurtjes pru$elen. 

DE PUREE
Schil de aardappelen en knolselder. Gaar ze in een pot met 
melk en water. Pureer de groenten en kruid af.

DE GROENTEN
Maak de spruiten schoon en blancheer ze. Laat a#oelen in ijswa-
ter. Bak de spruitjes in boter en kruid af met peper, zout en noot-
muskaat. Snij de eryngii in grove julienne en bak ze. Kruid af.

Schil de ajuinen en snij fijn. Kook de sushi-azijn met de wi$e-
wijnazijn en giet dit op de rode uien. Laat een uurtje marineren.

DE AFWERKING
Schik de puree in een diep bord, doe er de ragout over. Leg er de 
spruiten en champignons op. Werk af met de partjes rode ui.

Liquid combo: Monastrell by El Sequé | Spanje - Alicante | Monastrell (rood)

Ingrediënten voor de ragout 

1,5 kg ragout van everzwijn (rauw)
2 ajuinen 
2 wortels

2 jeneverbessen
50 g veenbes

laurier
tijm

speculaas
2 l wildfond

1/2 l rode wijn 
2 sneden wit brood 

1 el graantjesmosterd
peper en zout

Voor de puree van knolselder 

1/2 knolselder
8 grote aardappelen 

melk 
water 

peper en zout

Voor de groenten 

1 kg spruitjes
1/2 kg eryngii (champignon)

boter
peper en zout
nootmuskaat

Voor de gepekelde ui

2 rode uien
2 dl sushi-azijn 

2 dl wi!ewijnazijn 
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Ingrediënten

4 roggevleugels van 400 g
50 g kappertjes
100 g beukenzwammen
1 bu!ernutpompoen 
1 kg aardappelen (vastkokend)
200 g boter

ROGGEVLEUGEL MET 
KASTEELAARDAPPELEN 
EN KAPPERTJES 

4 personen — ! 30 min

DE KASTEELAARDAPPELEN
Schil de aardappelen en snij in een tonvorm met ongeveer 
6 gelijke vlakken. Kook de aardappelen gaar in gezouten water. 
Giet ze af en bak kort aan in boter. 

DE ROGGEVLEUGEL
Bak de roggevleugels aan in hazelnootboter. Steek ze daarna 
nog 8 min in de oven op 180°C.

DE GROENTEN
Snij de steeltjes van de beukenzwammen. Schil de bu$ernut 
en verwijder de zaadjes. Snij deze in fijne blokjes. Neem een 
pan en bak de groenten aan in veel boter. Voeg op het einde de 
kappers toe.

DE AFWERKING
Leg de roggevleugel op een bord, dresseer de groenten erover. 
Serveer de kasteelaardappelen apart.

Liquid combo: Le Petit Cochonnet | Frankrijk - Pays d’Oc | Sauvignon Blanc 

(wit)
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RICOTTA RAVIOLI 
MET TRUFFEL EN 
BEUKENZWAMMEN 

4 personen — ! 2 uur

Doe de bloem op je werkblad en maak een kuiltje. Doe hierin de 
eieren en een snui!e zout. Kneed tot een mooi geheel. Wikkel 
het deeg in folie en laat een uurtje rusten in de frigo. Rol het 
deeg daarna uit tot 2 dunne lappen pasta. 

DE GEVULDE RAVIOLI
Mix de rico$a, de tru"elpasta en de kaas in een blender.  
Kruid af en doe in een spuitzak.

Leg een vel pastadeeg op je werkblad en spuit er toe!es vulling 
op. Laat telkens 3 à 4 cm ruimte tussen elke portie. Leg de 
tweede lap erbovenop en druk voorzichtig aan. Er mag geen 
lucht in de pakketjes achterblijven. Snij het deeg in vierkantjes 
van 5 x 5 cm. Gebruik een pastasnijder met een gekarteld wiel.

DE SALIEBOTER
Laat de boter op kamertemperatuur komen. Snij de salie en look 
fijn en doe ze bij de boter. Kruid af en meng goed.

DE AFWERKING
Kook de ravioli 4 min in gezouten water. Bak de zwammen in 
salieboter. Voeg de ravioli toe en wat pastavocht. Laat dit mooi 
emulgeren en kruid af met peper en zout. Doe de bereiding in 
een bord en werk af met Parmezaanse kaas en peterselie.

Liquid combo: Collefrisio ‘Filare’ | Italië - Abruzzo | Montepulciano (rood)

Tools

pastasnijder

Ingrediënten voor de ravioli

300 g bloem (‘00’ of ‘doppio zero’ 
bloem voor pasta)

3 eieren
zout

Voor de vulling

250 g rico!a
2 el tru"elpasta

50 g Parmezaanse kaas
peper en zout

Voor de salieboter

100 g boter
2 takjes salie
1 teentje look 

Voor de beukenzwammen

2 pakjes bruine beukenzwammen 
1 klontje boter
peper en zout
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Ingrediënten voor de ragout

1 kg ragout van everzwijn (rauw)
1 ajuin 
2 wortels
2 jeneverbessen
50 g veenbes
laurier
tijm
speculaas
2 l wildfond
1/2 l rode wijn 
1 snee wit brood
1 el graantjesmosterd

Voor de wildballetjes

1 l wildfond
600 g ragout van everzwijn
1 wortel 
1 stuk knolselder
1 stengel selder
100 g blanke roux
25 g gelatine 
peper en zout

Voor de dip 

1/2 knolselder 
1/2 l melk 
1/2 l water
peper en zout 
100 g pickles 

Voor het paneren

200 g bloem
200 g eiwit (scheutje olijfolie)
200 g paneermeel (panko)
peper en zout

WILDBALLETJES MET 
DIP VAN KNOLSELDER 
EN PICKLES 

10 personen — ! 2 dagen

DE RAGOUT 
Bak de stukjes everzwijn. Snij de wortel en ajuin in stukken en 
laat ze mee stoven. Blus de ragout met rode wijn en zet onder 
met wildfond. Smeer de boterham in met mosterd en leg ze 
op de ragout. Voeg de jeneverbessen, veenbessen, laurier, tijm 
en speculaas toe. Laat het stoofvlees 4 à 5 uurtjes pru$elen. 
Haal het vlees daarna uit de saus en trek het uit elkaar.

DE WILDBALLETJES 
Week de gelatine in koud water. Snij de wortel, knolselder en 
groene selder in fijne brunoise en blancheer kort. Breng de wild-
fond aan de kook. Voeg de roux, de ragout en de brunoise toe. 
Werk af met gelatine, peper en zout. Giet deze massa in een diepe 
schaal en laat 1 nacht opstijven. Weeg porties af van 35 gram en 
rol balletjes. Draai ze in de bloem, eiwit en paneermeel.

DE DIP
Schil de knolselder en snij ze in stukken. Gaar de knolselder in 
een pot met melk en water. Mix samen met de pickles tot een 
gladde massa. Kruid af met peper en zout. 

DE AFWERKING
Frituur de balletjes 4 min op 180°C en serveer de dip apart.

Liquid combo: ‘Vignaquadra’ Pecorino | Italië - Terre di Chieti | Pecorino (wit)
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Ingrediënten

800 g grietfilet
20 g Parmezaanse kaas

Voor de groentebouillon

1 l water
2 uien

250 g champignons
1 selder

2 dl wi!e wijn

Voor de riso!o 

200 g carnarolirijst
2 uien

1 l groentebouillon
1 selder 

400 g champignonmengeling
peterselie

parmezaan

Voor de wi!ewijnsaus 

2 sjalo!en
2 dl wi!e wijn 
2 dl visfumet

1 dl room

4 personen — ! 1.30 uur

DE GRIET
Bak de vis kort in de pan. Kruid de filets en bak ze goudbruin. 
Steek de vis gedurende 4 min in een voorverwarmde oven op 
170°C. Rasp de kaas op een bakplaat met bakpapier in de vorm 
van een rondje. Dit wordt een krokant koekje. 

DE GROENTEBOUILLON
Was de groenten en snij in stukken. Kook ze 30 min in water en 
wi$e wijn. Haal daarna het mengsel door een fijne zeef.

DE RISOTTO
Snij de champignons, selder en ui fijn. Verhit de boter en fruit de 
ajuin glazig. Voeg de rijst toe en stoof totdat de rijst doorzich-
tig wordt. Voeg beetje bij beetje warme bouillon toe, tot de rijst 
beetgaar is. Doe in een ovenschaal. Neem een pan, bak hierin de 
champignons en doe de rijst erbij. Voeg op het einde Parmezaanse 
kaas en peterselie toe. 

WITTEWIJNSAUS 
Stoof de sjalo$en aan in boter. Blus dit met visfumet, laat 1/3de 
inkoken. Voeg de wi$e wijn toe. Laat opnieuw inkoken en voeg 
nu de room toe. Laat inkoken tot de gewenste dikte. Kruid af met 
peper en zout. Zeef de saus zodat alle stukjes sjalot zijn verdwe-
nen. 

DE AFWERKING
Neem een bord en schik de riso$o. Leg daarop de grietfilet. 
Werk af met een beetje wi$ewijnsaus en het krokantje van 
parmezaan.

Liquid combo: ‘Alauda’ Quinta de Aves | Spanje - La Mancha | Chardonnay (wit)

GRIETFILET MET 
CHAMPIGNONRISOTTO 
EN WITTEWIJNSAUS 

131130
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Ingrediënten voor de duif

8 duivenfilets (Anjou)

Voor de crème van mais

2 blikken zoete mais
1 ajuin
peper en zout

Voor de aardappel

1 kg krielaardappelen 
1/2 l olijfolie
2 teentjes look 
1 takje tijm 
1 takje laurier 
1 takje rozemarijn
peper en zout

Voor de groenten 

2 stuks rode biet
2 pakjes girolles 
1 sjalot
boter
suiker
kippenbouillon
peper en zout

Voor de jus

bruine gevogeltefond 
2 sjalo!en
2 teentjes look 
scheut rode wijn
1 takje tijm
1 takje laurier
boter 

DUIF MET GEKONFIJTE 
AARDAPPEL EN 
BRUINE JUS

4 personen — ! 2 uur

DE DUIF
Kruid de filets en kleur kort beide kanten. Leg de filets in een inge-
ve$e ovenschaal en laat 10 min garen in de oven op 100°C. 

DE CRÈME 
Snij de ajuin fijn en stoof in boter. Doe de mais en het maisvocht bij 
de ajuin. Stoof alles gaar en mix tot een gladde massa. Kruid af. 

DE AARDAPPEL
Was de aardappelen en snij ze door in de hel%. Zet een pan 
op met olijfolie, look, tijm, laurier en rozemarijn. Laat 30 min 
zachtjes garen. Kruid af met peper en zout.

DE GARNITUREN 
Schil, snij en stoof de rode biet in boter en bestrooi met suiker. 
Blus met kippenbouillon en kook tot ze gaar zijn. Kuis de girol-
les met een mesje, snij een sjalot fijn en bak ze samen. Kruid af. 

DE JUS
Snij de sjalo$en en look, stoof ze met tijm en laurier. Blus met wijn 
en laat 1/2de inkoken. Doe er de fond bij en laat 30 min pru$elen. 
Giet door een fijne zeef. Monteer de saus met boter en kruid af.

Liquid combo: Cascavel ‘Léonor’ Reserve - Ventoux | Frankrijk - Ventoux Rhône | 

Grenache Syrah (rood)
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Tools

uitsteekvorm 

Ingrediënten voor de toast

2 sneden zuurdesembrood
1 scheut olijfolie

fleur de sel

Voor de hazelnoot

6 hazelnoten 

Voor de crème van foie 

200 g terrine van foie
1 dl kippenbouillon 
50 g klontjes boter

peper en zout

Voor garnituren van biet 

2 stukken rode biet
1 stuk gele biet

1 dl wi!ewijnazijn 
1 dl sushi-azijn

1 takje tijm
1 takje laurier

Voor de gel van biet

480 g sinaasappelsap
33 g rodebietensap

60 g sushi-azijn
9 g sojasaus

5 g agar

4 personen — ! 2 uur

Snij uit de sneden brood 8 stukjes. Leg de toastjes op een bak-
plaat, besprenkel met olijfolie en fleur de sel. Bak 4 min in een 
voorverwarmde oven van 180°C.

DE CRÈME VAN FOIE
Doe de foie samen met de bouillon in de thermomix en ver-
warm tot 60°C. Mix en laat a#oelen tot 35°C. Voeg boter toe, 
kruid af en laat opstijven in de frigo. Doe dit in een spuitzak. 

DE RODE EN GELE BIET 
Breng de sushi-azijn samen met de wi$ewijnazijn aan de kook 
en voeg tijm en laurier toe. Laat a#oelen. Snij met een mandoli-
ne de bieten in schij!es. Neem een ronde uitsteekvorm en steek 
er een aantal uit. Leg ze in het mengsel en laat 1 u. marineren. 
Schil de rode biet en snij in brunoise. Voor de gel van de biet, 
doe alle ingrediënten in een pot en laat doorkoken. Giet alles op 
een plaat en laat a#oelen. Mix de opgesteven massa glad. Meng 
de brunoise met een deel van de gel.

DE HAZELNOOT 
Rooster de noten 2 min op 180°C. Laat a#oelen en mix tot een 
crumble. 

DE AFWERKING
Neem de toastjes en spuit er puntjes foie op. Leg er de brunoise 
tussen. Werk af met rode en gele biet, crumble en enkele takjes 
kervel.

Liquid combo: ‘Alauda’ Quinta de Aves | Spanje - La Mancha | Chardonnay (wit)

ZUURDESEMTOAST 
MET CRÈME VAN FOIE 
EN HAZELNOOT 

134



MOELLEUX
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Tools

serveerringen 

Ingrediënten

300 g chocolade
300 g suiker
150 g bloem
6 eierdooiers
6 eieren
330 g boter

MOELLEUX 
12 personen — ! 30 min

Smelt de chocolade samen met de boter op een zacht vuur. 
Meng de volledige eieren en de dooiers met de suiker. Klop het 
mengsel los met de garde. Zeef de bloem erbovenop en klop 
met de garde tot een glad beslag. Spatel de gesmolten chocolade 
onder het mengsel. Zet dit 1 nacht in de koelkast zodat het 
deeg kan opstijven. Giet het beslag in een spuitzak. Neem een 
serveerring en leg onderaan een blaadje bakpapier. Vet de ring 
in met boter en draai nog even in de bloem. Zet dit op de weeg-
schaal en weeg 80 gram per ring af. Bak de moelleux 8 min in 
een voorverwarmde oven op 190°C. 

Tip 1: werk af met een bolletje vanille-ijs en een crumble van chocolade.

Tip 2: een moelleux weegt 80 gram. Hou er rekening mee dat een moelleux 

nog opstij" in de oven. 

Tip 3: bak de moelleux net voor het serveren. 

Corina — ‘serves you happiness’ 

Om cocktails te maken heb je passie en verbeelding nodig. Deze quote 
is op het lijf geschreven van elke bartender: “You can't depend on 
your eyes when your imagination is out of focus.”
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CAFÉ GLACÉ
4 personen — ! 1 uur

DE CAFÉ GLACÉ 
Kook de ko&elikeur en sterke ko&e tot 1/2de in. Laat het 
mengsel a#oelen en mix met het vanille-ijs tot de gewenste 
dikte.

DE VANILLEROOM
Klop de room op samen met het binnenste van de vanillestok 
en de bloemsuiker. 

DE AFWERKING
Doe de café glacé in een mooi glas en schep er een toe!e vanil-
leroom op. Werk af met een beetje grué van cacao en een takje 
atsina cress.

Ingrediënten voor de café glacé

1 l vanille-ijs
1/2 dl ko#elikeur

1 dl sterke ko#e 

Voor de vanilleroom

1/2 liter room 
1 vanillestok 

1 el bloemsuiker 

Voor de garnituur

Grué van cacao  
(rauwe schil van de cacao boon)

atsina cress (zoethout)
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COLOFON
Brasserie Nieuwpoort. Kookt 3.
Brasserie Nieuwpoort  
Marktplein 19 
8620 Nieuwpoort

MET DANK AAN 
Onze sexy, smart, kinky, sweet, hot, 
clumsy, professional, nu$y and twisted 
homies! One love!

SPECIALE DANK AAN
Onze adverteerders

CONTACT
058/ 23 15 32 
www.brasserienieuwpoort.be

REDACTIE EN VORMGEVING
d-artagnan

FOTOGRAFIE 
Portre$en: 
Christophe Brysse 
Food and drinks:
Foodphoto

 

Dit boek is een uitgave van  
Brasserie Nieuwpoort 
Marktplein 19, 8620 Nieuwpoort 
V.U. Vicky Verdeyen.
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