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Voorronde CCN Bokaal  
 
Locatie:                    Almere 
Datum:                     17 September 
Team Den Haag 2:   Marlon Offerman,  

Mieke Krijgsman  
Sjanie de Waal 

 
 
 
 
Menu:  
 
Voorgerecht:                      
Pijlinktvis kroket met gefrituurde pijlinktvis, salade van couscous, gegrilde watermeloen, een 
pesto van veldsla en half gedroogde tomaatjes. 
 
 
Hoofdgerecht: 
Gebraden Kwartelborstjes en gekonfijte kwartelpootjes, puree van courgette met krokantje 
van ontbijtspek, pommes fondant, blokjes groenten en rode wijn uiensaus. 
 
 
Nagerecht: 
In eigen appelsap gepocheerde appel, opgevuld met watermeloen, calvadosrozijnen,  puree 
van abrikozen, watermeloen granita en een kletskopje met pijnboompitten. 
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Pijlinktvis kroket met gefrituurde pijlinktvis, salade van couscous, gegrilde watermeloen, een pesto 
van veldsla en half gedroogde tomaatjes 
 
BENODIGDHEDEN: 
 

BEREIDING: 

Voor de kroket: 
400 pijlinktvis   
40 gram boter  
 50 gram bloem,  
1 sjalot 
250 ml visbouillon  
Peper en zout 
 3 gram gelatine 
1 eidooier(eiwit naar nagerecht) 
25 ml slagroom 
Witte peper, zout en chilipeper 
Paar druppels tabasco 
2 eetlepels  fijngehakte 
peterselie (5 gram) 
 

• Maak de pijlinktvis schoon (vel en vinnen verwijderen, 
inhoud van de vis verwijderen. 

•  Snij de kop achter de ogen eraf en haal het bekje uit de 
tentakels. Snij 1 inktvis in fijne ringetjes en zet met tentakels 
afgedekt in de koeling). 

• Pureer de vis in de Magimix. 
• Week de gelatine. 
• Smelt de boter, fruit het gesnipperde sjalotje in de boter. 

Roer er met een garde de bloem door. Laat 1 a 2 minuten 
doorgaren tot de roux loskomt van de pan en giet dan 
geleidelijk de bouillon toe. (Bouillon toevoegen als de 
vorige bouillon is opgenomen). Blijven roeren. De ragout al 
roerend doorkoken tot de bloem gaar is.  

• Proef en haal de ragout van het vuur als deze glanst en niet 
meer melig smaakt. Roer de uitgeknepen gelatine erdoor.  

• Klop de eidooier los met de room en roer dit mengsel door 
de gepureerde inktvis. Voeg de inktvis toe aan de ragout en 
maak de ragout af op smaak met peper, zout, chilipeper en 
tabasco. Voeg de fijn gesneden peterselie toe. 

•  Laat de ragout afkoelen op een platte schaal in de koeling 
afgedekt met plastic. 

 
Gedroogde tomaatjes 
9 tomaatjes 
Olijfolie 
Tijm, oregano 
 

• Verwarm de oven voor op 120 graden 
• Snij de tomaatjes doormidden en haal er een klein beetje 

vocht uit (zodat ze beter drogen) en doe ze in een ovenvaste 
schaal. Laa6 ze niet tegen elkaar liggen. Besprenkel de 
tomaatjes met de olijfolie en de tijm en oregano. Laat de 
tomaatjes langzaam 1 uur drogen in de oven. 
 

Couscous:  
75 gram couscous 
10 gram rozijnen 
10 gram abrikozen 
1/4 winterwortel  
1 a 2 theelepels ras el hanout naar 
smaak. (Als alternatief mengsel van 
gelijke hoeveelheden komijn, 
kerriepoeder en paprikapoeder)  
Peper en zout 
0,2 liter groentebouillon 
Steek roomboter 
 

• Snijd de winterwortel in minuscuul kleine blokjes (max 2 
millimeter) 

• Laat deze even 5 minuten in kokend groentebouillon garen. 
• Snijd de abrikozen en rozijnen in fijne stukjes. 
• Vermeng de couscous met de gezeefde wortel en gedroogd 

fruit in een ruime schaal. 
• Voeg de gedroogde kruidenmengsel plus peper en zout toe. 
• Laat de bouillon nogmaals aan de kook komen en schenk 

deze over de couscousmengsel en roer door elkaar. 
• Laat 7 minuten staan. 
• Maak af met een steek roomboter. 

Pesto:  
30 gram veldsla 
10 gram peterselie 
50 gram pijnboompitten (40 in 
pesto, 10 op bord) roosteren  
3 eetlepels olijfolie 

• Rooster de pijn boompitten in een droge koekenpan.  
• Pureer de veldsla en de peterselie in de Magimix.  
• Voeg 40 gram geroosterde pijnboompitten toe en draai deze 

door het mengsel, voeg geleidelijk de olijfolie toe en maak 
af op smaak met peper en zout. 

• Doe de pesto in een spuitzak. 
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Peper en zout 
 
Gefrituurde inktvis: 
Inktvisringetjes 
Tentakels 
Zonnebloemolie 
Bloem, eiwit  

• Haal de inktvis tijdig uit de koeling. 
• Verhit de olie tot 18o graden. 
•  Rol de inktvisjes (ringetjes en tentakeltjes) door de 

bloemdoor de bloem. 
• Frituur de inktvisjes. 
• Breng op smaak met wat zout 
 

Kroketten afmaken 
Bloem 
Eiwit 
Fijne en grove paneer 
 
 
Gegrilde watermeloen. 
1 plak watermeloen 
Peper en zout 

• Draai van de ragout mooie kroketten. Rol de kroketten door 
de bloem, eiwit, fijne paneer, eiwit en tot slot door de grove 
paneer. 

• Verhit de olie in de frituurpan tot 180 graden. 
• Frituur de kroketten goudbruin. 

 
• Steek meet een steker 3 rondjes uit de plak watermeloen. 

Verhit een grillpan en gril de watermeloen. Op smaak 
brengen. 

 
 
Vlak voor het uitserveren: 
Frituur de kroketten en de inktvisjes.  
 
Uitserveren: 
Leg de couscous in een ring (uit het midden) op het bord. 
Leg de gegrilde watermeloen ernaast en leg daar de drie mooie halve kersttomaatjes op. 
Maak deze af met een toefje pesto en drapeer wat toefjes pesto op het bord naast de couscous. 
Verdeel de geroosterde pijnboompitjes over de borden. 
Leg op de couscous de gefrituurde tentakeltjes en leg de gefrituurde ringetjes inktvis naast de tomaatjes. 
Leg de kroket aan de andere zijde van de couscous opdat het geheel in de vorm van een halve maan op het 
bord ligt. 
 
Direct uitserveren 
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Gebraden kwartelborstje met gekonfijte kwartelpootjes, met puree van courgette en een krokantje 
van ontbijtspek, geblancheerde groente, pommes fondant en rode uien wijnsaus  
 
BENODIGDHEDEN: BEREIDING: 
Bereidingen kwartel 
3 kwartels 
Courgette 
2 dl gevogeltefond 
1 theelepel tijm 
1 theelepel oregano 
1 teen knoflook, (eventueel 
bindmiddel) 
Shiso purple 
Roomboter 
Olijfolie 
Peper en zout 
 

• Snij de pootjes van de kwartel en de borstjes van de kwartel.  
• Zet de kwartelborstjes afgedekt in de koeling. 
• Doe de pootjes in de olijfolie met tijm en oregano. De 

pootjes moeten onder staan.  
• Verhit de olijfolie tot 60-70 graden. Laat de pootjes heel 

langzaam garen/konfijten. 
 
 

• De kwartelborstjes op het allerlaatst bakken en smaak 
brengen 

 

Saus: 
1 sjalot  
1/2 wintelwortel 
Olijfolie  
2 dl gevogeltefond   
2 dl rode wijn  
 

• Snij 1 sjalot en 1/2 wintelwortel fijn en bak in olijfolie glazig 
• Bak de karkassen, ontdaan van het vel, aan 
• Doe 2 dl gevogeltefond en 2 dl rode wijn erbij 
• Laat inkoken tot er ongeveer ¼ is overgebleven van de saus. 
• Doe de saus door de zeef.  
• Pureer de vaste bestanddelen 

(afmaken op het eind met beetje vaste bestandpuree en eventueel 
bindmiddel en op smaak)  
 

Pommes Fondant: 
400 gram vastkokende aardappels 
2 eetlepels olie 
Peper en zout 
Fond 

• Trek van de karkassen van de kwartel en de kruiden een jus. 
• Schil de aardappelen. Snijd in plakken van 1 ½ a 2 cm dikte. 
• Steek met een uitsteker van 2 centimeter rondjes aardappel 

uit.  
• Bak de rondjes in de olie tot goudbruin.  
• Voeg de fond toe. Breng aan de kook.  
• Gaar op het eind op laag vuur gedurende ongeveer 15 

minuten. 
Courgette bereidingen: 
1 courgette 
1/3 kopje room 
1 citroen 
1 teentje knoflook 
1 sjalot 
6 plakjes ontbijtspek 
 
 

• Snijd 3x3 mooie plakjes of 3x1 grote plak van courgette af. 
• Snijd van 1/3 courgette rand kleine blokje julienne (of 

concasse) en de rest van de courgette in dunne plakken. 
• Fruit de fijngesneden knoflook en sjalot glazig in de olie. 
• Voeg de dun gesneden plakken courgette toe. Roer om de 5 

minuten alles om zodat alle smaken van de courgette 
loskomen. Na ongeveer 25 minuten de pan van het vuur 
nemen.  

• Pureer het courgette mengsel.  
• Op smaak brengen met peper en zout.  
• Knijp een halve citroen uit in de room, even laten staan en 

naar smaak iets van de zure room bij de courgette puree 
toevoegen. 

 
• Ontbijtspek uitbakken, verkruimelen. 

 
• De plakken courgette op het laatst bakken. 
• De blokjes courgette 10 tellen blancheren. 
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Zilvervliesuitjes: 
9 zilvervliesuitjes 
Boter 
zout 

• Maak de zilvervliesuitjes schoon.  
• Smelt boter en voeg zout toe.  
• Leg de zilvervliesuitjes in de pan. Deksel op de pan en op 

zeer laag vuur garen.  
• Verwarm voor het uitserveren in de kwartel-jus. 

Rest bereidingen. 
¼ winterwortel 
25 ml Calvados 
10 gram rozijnen. 
Shiso purple 
 

• Winterwortel in blokjes snijden. De blokjes wortel 10 tellen 
blancheren. 

• Rozijnen in de Calvados weken. 

Vlak voor het uitserveren: 
Pommes fondant 15 minuten voor het uitserveren afmaken. 
Verwarm de uitjes in de kwartel-jus 
Bak de kwartelborstjes in gelijke delen olijfolie en boter 
Verwarm de courgette puree 
Verwarm de saus 
Bak de plakken courgette 
Haal de gekonfijte pootjes uit de olie, laat ze uitlekken en leg ze op papier 
 
 
Uitserveren: 
Leg een eetlepel courgette puree het bord, aan de rand 
Leg daarnaast een plak gebakken courgette 
Op de courgette de pommes fondant en daar bovenop de gekonfijte pootjes. 
Daarnaast de saus met daarop de gebakken kwartelborstjes 
Bestrooi de puree met de fijngemaakte uitgebakken spek en bestrooi het bord met de blokjes courgette en 
winterwortel. 
Tot slot enkele gewelde rozijnen en shiso  purple toevoegen 
 
Direct uitserveren 
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In eigen appelsap gepocheerde appel opgevuld met watermeloen, calvadosrozijnen, puree van 
abrikozen en watermeloen granita en een kletskopje met pijnboompitten 
 
BENODIGDHEDEN: BEREIDING: 
Gepocheerde appel:  
3 appels 
1 eiwit en 50 gram suiker 
(schuimpjes) 
2 eetlepels honing 
 
 
  
 
 

• Schil de appelen. 
• Snijd de appelen  midden door. Doe de onderste helft in een 

sapcentrifuge en pers appelsap. 
• Steek uit de bovenste helft op gelijke afstand rondjes en hol 

de appel van onderen uit(pas op!) 
• Pers sap uit de onderste helften van de appel. 
• Pocheer de appels tot ze bijna gaar zijn in de appelsap.(hangt 

af van de appel 2 á 3 minuten) 
• Laat de appels uitlekken op keukenpapier. 
• Verwarm een antiaanbakpan met iets olijfolie, rooster de 

appels op middelhoog vuur rondom bruin. Draai het vuur uit 
en voeg 2 eetlepels honing toe. Laat de appels hierin 2 
minuten karamelliseren. Keer de appels regelmatig om. 

Watermeloengranita 
500 gram watermeloen  
Ongeveer 30 gram suiker(hangt af 
van de zoetheid van de meloen) 
sap van een ½ á 1 citroen  

• Steek eerst kleine rondjes uit voor de opvulling van de 
appels 

• Snij de rest van de watermeloen in stukjes en verwijder alle 
pitjes.  

• Weeg het vruchtvlees en weeg vervolgens de juiste 
hoeveelheid suiker af (op 500 gram vruchtvlees komt 75 
gram suiker en gezeefd sap van 1/2 citroen de watermeloen) 

• Pureer meloen met de suiker en het sap van de citroen in de 
Magimix.   

• Draai de granita in de ijsmachine.  
 

Calvadosrozijnen 
25 ml calvados 
30 gram rozijnen 

• Wel de rozijnen in de Calvados. 

Kletskopje  
12,5 gram boter 
12,5 gram bloem 
27,5 gram bruine basterdsuiker 
15 gram pijnboompitten 
Theelepel kruiden 
 

• Oven voor verwarmen op 200 graden 
• Rooster de pijnboompitten 
• Smelt de boter 
• Voeg de suiker toe 
• Voeg de bloem toe 
• Voeg de kruiden toe 
• Voeg de fijngemalen pijnboompitten toe 
• Indien nodig water toevoegen 
• Leg bolletjes op de bakplaat en afbakken in 6 

minuten(controleer regelmatig!) 
•  

Abrikozen bereiding 
40 gram abrikozen  
Kruiden, o.a. een snufje chilipeper 

• De abrikozen wellen en daarna pureren.  
• Maak op smaak met kruiden 
•  

  
 
Vlak voor het uitserveren: 
Zet de appel aan de korte kant van een langwerpig bord (indien dit aanwezig is). 
Vul de holtes op met rozijnen en watermeloen en de uitgeholde onderkant met abrikozenpuree. 
Verdeel bolletjes watermeloen , bolletjes appel en rozijnen over het bord. 
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Doe enkele druppels balsamico in een glaasje, daarop de granita en een schijfje meloen aan de rand 
Steek kletskopje in de appel 
Afmaken met shiso  purple. 
 
 
Uitserveren: 
 
 


