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Menu 21 april 2018 
 
Voorgerecht: KALFSMUIS 
Kalfsmuis | courgette | aubergine | beukenzwam | olijf 
 
Hoofdgerecht: RODE MUL & BLOEMKOOL 
Rode mul | ansjovis | bloemkool | peterselie | tomaat | rode linzen 
 
Nagerecht: MANGO & CHOCOLADE 
Mango | witte chocolade | bosbes | amandel 
 
 
  



 

Voorgerecht: Kalfsmuis 
Kalfsmuis | courgette | aubergine | beukenzwam | olijf 

Zet 3 mooie ovale borden klaar. 

Tagliatelle van courgette
1 courgette 

Schil de courgette dik en bewaar de schillen voor het hoofdgerecht. 
Halveer de geschilde courgette en verwijder de zaadlijsten.  
Snijd een mooie tagliatelle van het vruchtvlees van de courgette. Zet afgedekt weg in de 
koeling. 

Crème van aubergine
1 aubergine 
10 ml gevogelte fond 
½ teen knoflook, fijngehakt 

Olijfolie 
Zout, peper

Verwarm een oven op 190 °C. 
Halveer de aubergine, snij het vruchtvlees in met een scherp mes en kruid het met zout en 
peper. Besprenkel met olijfolie en wat fijngehakte knoflook. Zet de aubergines 15 a 20 
minuten in een voorverwarmde oven van 190 °C tot ze gekleurd zijn. Dek ze vervolgens af 
met aluminiumfolie en gaar ze ongeveer 20 minuten tot ze superzacht zijn. Haal het 
vruchtvlees eruit en bewaar ¼ voor de aubergine-kaviaar. Maal de rest fijn in een 
keukenmachine en monteer met gevogeltefond en olijfolie. Passeren door een fijne zeef. 
Zet afgedekt weg tot gebruik. Warm op voor uitserveren. 

Kaviaar van olijf
40 g Kalamata olijf 

Verwarm een oven op 90 °C. 
Snijd de olijven fijn, leg deze in een ovenschaal en plaats deze in de oven. Laat 60 minuten 
drogen.  
Snijd de gedroogde olijven verder tot een mooie kaviaar. 
Zet afgedekt weg tot gebruik. 

Puree van aubergine
Oven gegaarde aubergine (zie boven) 
10 ml olijfolie 
Zout en peper 

Zeste van ½ citroen 
½ tl sjalot, gesnipperd

Hak het vruchtvlees van de aubergine fijn en breng het op smaak met een scheut olijfolie, 
zout en peper, geraspte citroenschil en gesnipperde sjalotjes. 
Zet afgedekt weg tot gebruik. 
  



 

Beukenzwam
50 g beukenzwam 
150 ml gevogeltefond 
75 ml room 

¼ citroen 
Zout en peper 
 

Bak de beukenzwam in wat boter. Blus af met wat sap van de citroen. Haal de 
paddenstoelen uit de pan en voeg de gevogelte fond en de room toe. Laat deze inkoken tot 
sausdikte, breng op smaak met zout en peper. Doe de beukenzwam terug in de saus en zet 
weg tot gebruik. 

Ansjovis rolletje
1 plak bladerdeeg 
¼ blikje ansjovis 
10 g Kalamata olijf, fijngesneden 

10 g geitenkaas 
1 eigeel 

Maak een pasta van de ansjovis, de fijngesneden olijf en de geitenkaas. 
Rol de plak bladerdeeg een beetje uit. 
Smeer de pasta op het bladerdeeg en maak hier een strakke rol van. Zet deze afgedekt, 20 a 
30 minuten in de koeling of diepvries. 
Verwarm een oven op 180 °C. 
Haal de rol uit de koeling en snijd hier mooie rolletjes van. Bestrijk met losgeklopt eigeel en 
bak af in 15-20 minuten. 

Afwerking
300 g kalfsmuis 
Tagliatelle van courgette (zie boven) 

Boter 
Olijfolie

Bak de kalfsmuis in zijn geheel in wat boter en olijfolie aan alle kanten goudbruin, en gaar af 
in de voorverwarmde oven (90°C) tot een kerntemperatuur van 60°C. Dek af met zilverfolie 
en laat rusten tot gebruik. 
Grill de tagliatelle van courgette in 
een grillpan. 
Maak een mooie streep van de 
aubergine crème. 
Maak een rol van de tagliatelle en 
leg deze diagonaal tegen de 
aubergine crème. Trancheer de 
kalfsmuis en leg per bord drie 
tranches vlees op de courgette. 
Leg hiernaast een hoopje puree en 
kaviaar en plaats daarbij een 
ansjovis rolletje en wat van de 
beukenzwam. Druppel 
hieromheen wat van de saus. 
 



 

Hoofdgerecht: Rode mul & bloemkool 
Rode mul | ansjovis | bloemkool | peterselie | tomaat | rode linzen 

Zet 3 mooie ronde of ovale borden in de warmhoudkast. 

Rode mul
3 rode mul 
¾ blikje ansjovis 
Zeste van 1 limoen 

50 g tomaat, fijngesneden 
50 ml witte wijn 
Olijfolie 

Maak een marinade van de ansjovis (met olie), zeste van limoen, tomaat, witte wijn en 
olijfolie naar smaak. Fileer de vissen en leg de filets in de marinade en zet afgedekt koel weg. 

Tomaten – rode linzen saus
1 eetlepel olijfolie 
1 sjalot, gesnipperd 
1 teen knoflook, gehalveerd 
150 g tomaat 
50 g rode linzen 

1 eetlepel tomatenpuree 
50 ml witte wijn 
200 ml kippenfond 
Zout en peper 

Fruit de sjalot en de knoflook zachtjes in 5 minuten in de olijfolie. Roer regelmatig. Halveer 
de tomaten en voeg deze toe. Voeg de linzen toe en laat zachtjes gaan. Doe de 
tomatenpuree erbij, laat even doorkoken en blus af met witte wijn. Voeg de fond toe en laat 
inkoken.  
Zeef de saus door een fijne zeef. Breng de saus op smaak met zout en witte peper en zet 
deze afgedekt weg. Voor gebruik kort opwarmen. 

Sap van peterselie
1 bos peterselie  

Snijd de peterselie fijn en pureer met de staafmixer met een beetje olie en water. Passeer 
door een fijne zeef en vang het vocht op en bewaar in een kopje. 

Risotto van bloemkool
1 ui, fijngesnipperd 
1 teen knoflook in plakjes 
1 el olijfolie 
1/3 bloemkool 
20 ml witte wijn 

200 ml groentefond 
Courgetteschil (van het voorgerecht) 
25 g boter 
100 g geitenkaas, in kleine stukjes

Hou drie mooie kleine roosjes van de bloemkool apart en schaaf de rest van de 
bloemkoolrozen tot “rijstkorrels”. 
Snijd van de courgetteschil 6 dunne repen en houd deze apart. Snijd de rest in een mooie 
fijne brunoise van ½ cm x ½ cm.  
Fruit de ui en knoflook in de olijfolie. Voeg de bloemkool-rijst toe en laat even doorbakken. 
Blus af met wijn en laat indampen. Voeg enkele lepels groentefond toe en laat indampen. 
Herhaal dit tot de bloemkool beetgaar is. 



 

Voeg de risotto, samen met het sap van de peterselie, de boter, de geitenkaas en de 
brunoise van courgette samen.  

Geroosterde bloemkool
3 roosjes van de bloemkool (zie boven)  

Leg de bloemkool op een plateau en rooster deze kort met een crème brûlée brander. 
Zet weg tot gebruik. 

Gefrituurde courgetteschil
6 repen courgetteschil 
Peper en zout 

 

Verwarm een frituur op 180 °C. 
Frituur de repen courgetteschil tot ze goudbruin zijn. 

Afwerking
Rode mul filets 
Boter en olijfolie 
Lupine cress
Bak de rode mul filets in olijfolie en boter. 
Maak met een ring een torentje van de risotto van bloemkool. Leg hiernaast de gebakken 
rode mul en giet wat van de saus voor het torentje. Garneer met de gegrilde bloemkool, 
gefrituurde courgetteschil en lupine cress. 
 

 
 



 

Nagerecht: Mango & chocolade 
Mango | witte chocolade | blauwe bes | amandel 

Zet 3 grote ronde borden of schalen klaar. 

Witte chocolademousse 
50 g witte chocolade 
½ eidooier 
½ el suiker 

40 ml melk 
125 ml room 
¼ blad gelatine 
 

Week de gelatine in koud water. 
Laat de melk warm worden in een steelpannetje. 
Klop in tussentijd de eidooier met de suiker licht en romig. 
Voeg beetje bij beetje de warme melk toe en blijf goed roeren, zodat het ei niet stolt. 
Giet het mengsel terug in de pan en laat het op een laag vuur binden. 
Als het mengsel dikker is geworden, haal je de pan van het vuur, voeg je de gelatine toe en 
laat je de chocolade smelten in de massa. Laat dit mengsel afkoelen. 
Klop in de tussentijd de slagroom stijf. 
Voeg het afgekoelde chocolademengsel beetje bij beetje toe en meng dit met een spatel 
door de slagroom. 
Giet de witte chocolademousse in vierkante bakjes en laat opstijven in de koeling of vriezer 

Karamel met amandelen
25 g amandelen 
100 g suiker 
1 el bruine basterdsuiker 

50 g water 
1 el room 
Zeezout 

Snijd de amandelen in zo dun mogelijke plakjes. Rooster deze in een warme koekenpan. 
Verwarm de twee soorten suiker en het water in een pan en laat dit verder inkoken. Wacht 
tot het water is verdampt en de suiker een lichte karamel kleur heeft. Voeg de room, de 
amandelen en wat zeezout toe en roer goed door. Stort uit op een plateau met bakpapier 
en laat afkoelen. Snijd hierin mooie rechthoeken van 5x6 cm en zet in de vriezer. Wanneer 
het mengsel koud genoeg is, kan het in rechthoekige stukken gebroken worden. Bewaar tot 
gebruik in de vriezer of koeling. 

Gelei van mango
½ mango 
1 limoen 
125 ml water 

10 ml witte wijn azijn 
2 g agar 

Snijd het vruchtvlees van de mango in fijne stukken en voeg toe aan het water en de witte 
wijnazijn. Voeg het sap van de limoen toe en pureer met een staatmixer. 
Passeer door een fijne zeef en breng aan de kook. Voeg de agar toe en laat even zachtjes 
doorkoken. Stort uit op een plateau bedekt met folie en laat uitharden. Snij hiervan mooie 
vierkanten van 7,5 x 7,5 cm. 
  



 

Terrine van mango en blauwe bes
½ mango in stukjes gesneden (sap naar de 
gelei van mango) 
25 g blauwe bes 
200 ml water 
2 g jasmijnthee  
       (of earl grey en 10 g suiker) 

1,5 g agar 
 

Snijd het vruchtvlees van de mango in blokjes van 1 cm x 1 cm. Bewaar het restant van de 
mango voor het bladerdeegkoekje. Blancheer de blauwe bessen kort in suikerwater. 
Breng het water aan de kook en voeg de jasmijnthee (of de earl grey en de suiker) toe. Laat 
trekken tot er voldoende smaak aan het water zit. Zeef, voeg de agar toe, breng terug aan 
de kook en laat dit even zachtjes doorkoken. 
Doe de vruchten in een rechthoekige schaal of in vierkante vormpjes van 5x6 cm en giet hier 
de jasmijnthee over. Laat opstijven in de koeling. 

Crème van chocolade
¼  blad gelatine 
150 ml room 
12.5 g water 
25 g suiker 
½ g zout

1 g agar 
50 g witte chocolade 

Week de gelatine in koud water en laat deze uitlekken. 
Kook de room, water, suiker en zout op. Voeg agar toe, roer het mengsel goed door. Smelt 
tegelijkertijd de chocolade au bain-marie. 
Schenk een gedeelte van de room door de gesmolten chocolade en roer het mengsel 
opnieuw goed door. Doe dit mengsel terug in het roompannetje, roer dit wederom goed 
door en kook het mengsel gedurende twee minuten al roerend zachtjes door. 
Haal de pan van het vuur en voeg de geweekte gelatine toe.  
Stort het chocolademengsel uit in een plateau tot een laag van circa 0,5-1 cm dik. 
Laat het chocolademengsel afkoelen en snij hiervan vierkanten van 7,5 x 7,5 cm. Zet 
afgedekt weg tot gebruik. 

Gelei van blauwe bes 
25 g blauwe bes 
80 ml water 
40 g suiker 
½ citroen 

10ml witte wijnazijn 
0,8 g agar

Kook de bessen zachtjes in het water met suiker, sap van de halve citroen en witte wijnazijn. 
Pureer met een staafmixer en passeer door een zeef.  
Voeg de agar toe en laat zachtjes doorkoken even. Stort vervolgens in twee vierkante vorm 
van 5 cm. Snijd hier 8 vierkante blokjes uit 
  



 

Bladerdeegkoekje met mango glazuur 
2 plakken bladerdeeg 
100 g poedersuiker 
2 el mango sap/puree (zie boven) 
½ citroen 

Verwarm een oven op 180 °C. 
Rol het bladerdeeg een beetje uit en laat op kamertemperatuur komen. Snijd het 
bladerdeeg in 3 vierkanten van 7,5 x 7,5 cm en bak af in 12 minuten.  
Passeer de mango door een zeef zodat er een puree ontstaat, meng deze met de tot deze 
nog smeerbaar is. Smeer dit over het koekje. Wanneer het koekje afgekoeld is, middendoor 
snijden en de bovenkant (met de glazuur) bewaren tot gebruik. 

Afwerking
Sechuan cress 

Plaats het koekje met de glazuur rechts onder op het bord. Leg hier linksboven een plak 
chocolade crème en direct erboven een kleiner rechthoekig plakje karamel met amandel. 
Plaats hier nu bovenop, in het midden de plak mangogelei. Op de rechterbovenhoek van de 
mangogelei, komt de terrine van mango en blauwe bes en op de linkeronderhoek, komt 
onder de mango gelei een half door gesneden kubus van blauwe bes gelei en erop een hele 
kubus. Leg rechtsboven op de terrine een tweede blokje blauwe bes gelei en op de rechter 
onder hoek van de mango gelei en het koekje, komt tenslotte de chocolademousse 
Leg er tenslotte een drietal blaadjes sechuan cress op. 
 

 


