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Crostini met ossenworst en roerei van truff el

(amuse)

Voor 10 personen
Ingredienten:
1 pakje Tramezzini brood
Rozemarijn
Olijfolie
1 (of 2) rolletje(s) Ossenworst
(10 rondjes van plm. 3 cm. in hoge opmaakring)
2 Eieren
1 potje Truffeltapenade
Bereiding:
Steek tramezzini brood uit in gewenste grootte
(1 p.p.10 personen).
Smeer het brood in met rozemarijn en olie en
bak het krokant in de oven.
Druk de ossenworst in een stekervorm uit en
leg deze op de crostini.
Klop twee eitjes los, voeg hier een theelepel
truffeltapenade aan toe en breng op smaak
met peper en zout.
Maak hiervan een roereitje.
Opmaak:
Plaats tramezzini rondje op bord,
Daar boven op de ossenwors,
en als laatste het roereitje
garneren met een paar sprietjes bieslook.

Bron en foto: Hanos FoodXperience
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Sandwich van Noordzee krab met komkommer,
ijzerhard en een mayonaise van amandel

(voorgerecht

Voor 10 personen (kleine gerechtjes)
Ingredienten:
3 blikjes krabvlees 170 gr. per blikje
(uitgelekt 121 gr.)
75 gr brunoise van komkommer en piment
1 bosje ijzerhard
150 gr mayonaise van krab met olijfolie
300 gr mayonaise van amandel met olijfolie
20 rondjes uitgestoken zuurdesem
15 st verse amandel
1 st kropsla hart
75 gr mizuna
1 doosje Appel blossom (Koppert Cress)
1 bakje Borage cress (Koppert Cress)
1 bakje Limoen cress (Koppert Cress)
1 doosje eetbare ‘’karma’’ Orchidee
(Koppert Cress)

Bereiding:
Was de sla, gebruik alleen het hart van de kropsla, was ook de Mizuna en zet het koud.
Snijd het zuurdesem brood zo dun mogelijk en steek ze vervolgens uit,
bak ze daarna krokant in een oven van 180 C, ± 12 minuten.
Pak een grote bekken en maak de krabsalade aan met de krabmayonaise, piment en komkommer,
snijd een paar verveine blaadjes in chiffonade en meng dit ook door de salade.

Opmaak:
Maak de kropsla aan met een klein beetje amandelmayonaise, pak een blad kropsla en bouw deze
op met de Mizuna, Borage cress, limoen cress en verse amandelen.
Doe de krabsalade in een iets kleinere steker dan die van het zuurdesemtoastje en stapel dit op.
Garneer dit geheel af met appel blossom en de `karma` orchidee.
Leg naast het torentje de salade en aan de andere kant een quenelle van de amandelmayonaise.

Bron en foto: Recepten van Topchefs - Chef: Jeroen Robberegt van KAREL V * | Utrecht
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Kwartelboutjes in Jagertee en appelstroop

(tussengerecht)

Voor 4 personen
Ingredienten:
Gekonﬁjte kwartelboutjes (poelier)
Jägertee
1 el. appel-kaneelstroop
Voor de Jägertee:
400 ml zwarte thee
400 ml rode wijn
200 ml bruine rum (Stroh rum) (ANITA)
1/2 kaneelstokje
2 kruidnagels
Sinaasappelschil (van een kwart sinaasappel)

Bereiding:
Zet een ﬂes Jagertee op met een eetlepel appel-kaneelstroop.
Breng zachtjes aan de kook en laat indampen tot de helft.
Voeg de reeds gekonﬁjte kwartelboutjes toe,
maak warm en serveer met wat van de saus als najaarshapje.
Misschien wat steppengras erbij (dunne frietjes)

Bereiding Jagertee:
Ingrediënten
400 ml zwarte thee
400 ml rode wijn
200 ml bruine rum (Stroh rum)
½ kaneelstokje
2 kruidnagels
Sinaasappelschil (van een kwart sinaasappel)
Bereidingswijze:
Vul een pan met de thee, wijn en rum. Verhit het langzaam totdat het kookt.
Zet het vuur zacht en doe het kaneelstokje, de kruidnagel en de sinaasappelschil in de pan.
Laat de thee ongeveer 10 minuten trekken. Wanneer de smaken zich goed vermengt hebben
en er een heerlijke geur afkomt, giet je de thee door een zeef in een theepot.
Te sterk? Voeg een beetje suiker of sinaasappelsap toe
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Skrei / snert / roggebrood / mierikswortel

(soep/vis combi)

Voor 4 personen
Ingredienten:
2 stuks skrei (winterkabeljauw)
10 mooie gelijkwaardige mootjes skrei
(winterkabeljauw) van 50/75 gr. per suk
Snert:
30 g olijfolie,
1,5 zoete ui
150 g diepvries doperwten
30 g kippenbouillon
3 stuks gekneusde witte peperkorrels
Roggebrood:
75 g dungesneden gerookt buikspek , 75 g olijfolie, 450 g verkruimeld Fries roggebrood, peper
mierikswortel, Aﬃla Cress van Koppert Cress, zalmeitjes i.p.v. mierikswortelparels.
Bereiding:
Snijd de ui in stukken, bak deze rustig gaar en bestrooi met zout.
Bak het buikspek in de Hojiblanca olijfolie volledig bruin en al het vocht is verdampt.
Cutter met de staafmixer het spek tesamen met de gebruikte olie in de pan.
Voeg de doperwten bij de ui in de pan en verwarm deze mee.
Schenk de kippenbouillon erbij en bestrooi met witte peper.
Verkruimel het roggebrood en vermeng dit met de spekolie, maak op smaak met witte peper.
Pureer de doperwten in de keukenmachine en zeef de massa.
Bak de skrei eerst knapperig op de huid, omkeren en andere zijde licht garen.
De skrei afmaken met een beetje Hojiblanca olijfolie.
Afwerking:
Schep een eetlepel snert op het midden van het bord.
Dresseer de skrei hierop.
Strooi het roggebroodmengsel over de skrei en nog een ﬂinke eetlepel ernaast.
Schep pareltjes over de skrei met het roggebrood en garneer zo nodig over het bord.
Maak het geheel af met een paar takjes Aﬃlla Cress.
Bron en foto’s: Recepten van Topchefs

Recept en foto: Recepten van Topchefs - Chefs: Luc Kusters en Robert Kranenborg
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Rundersucade, zacht gegaard, risotto,
Parmezaan en rode wijnjus

(hoofdgerecht)

Voor 10 personen (kleine gerechtjes)
Ingredienten:
1,5 kg rundersucade
450 gr bouguette:
wortel/knolselderie/bleekselderie/knoﬂook
specerijen:
laurier/kruidnagel/korianderkorrel/peperkorrel/tijm/rozemarijn/knoﬂook
0,75 ltr. rode wijn
2,25 ltr. kalfsjus
olijfolie
300 gr risotto Acquarello
1 sjalot
1 pakje roomboter
6 dl gevogelte bouillon
100 gr Parmezaan geraspt
zuurdesembrood voor crostini’s
Mustard Cress (Koppert Cress)
Olijfolie
Bereiding:
Braad de rundersucade aan in de Hojiblanca olijfolie.
Zet daarna in hetzelfde braadvocht het bouquette aan en blus deze royaal af met rode wijn.
Voeg de kalfsjus toe en doe als laatste de kruiden en specerijen erbij.
Plaats dit in de oven plaatsen op 95°C voor ongeveer 5 uur.
Neem de sukade uit het vocht en rol dit voorzichtig in plastic folie tot een rol op.
Passeer de jus door een zeef en reduceer dit.
Snipper de sjalot, fruit deze aan in de Hojiblanca olijfolie, zet de risotto aan en blus dit af met de
gevogelte bouillon.
Laat het aan de rand van de kachel op een laag vuur langzaam garen.
Voeg opnieuw bouillon toe als de risotte droog kookt.
Voeg de geraspte Parmezaan vlak voor het dresseren toe en roer dit door.
Afwerking:
Dresseer de risotto op het bord met behulp van een steekring.
Leg de sukade erop, leg de crostini’s over de sukade en maak het af met de Mustard Cress van
Koppert Cress. Drapeer de Grand Cru olijfolie rondom de risotto en doe hierna hetzelfde met de
jus.
Bron en foto: Recepten van Topchefs - Chef: Rogér Rassin
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Gebakken vijgen met kruidenroomkaas

(nagerecht)

Voor 4 personen
Ingredienten:
300 ml rode port
12 el honing
24 walnoten
225 g kruidenroomkaas
aangemaakt met
crèmefraiche/room)
1,5 citroen
0.75 el olijfolie
10 verse blauwe vijgen
10 kleine blaadjes basilicum

Bereiding:
Kruidenroomkaas:
Verwarm de kruidenroomkaas al roerende met een spatel op laag vuur tot ze zacht
en mousse-achtig wordt. Rasp er de schil van de citroen bij.
Vijgen:
Veeg de vijgen aan de buitenkant schoon met keukenpapier en halveer ze.
Verhit de olijfolie in een antiaanbakpan en bak de vijgen 1 minuut op het vruchtvlees.
Walnoten:
Verwarm de walnoten tot ze lauw zijn.
Opmaak:
Verdeel drie halve vijgen in het midden van het bord
Vorm met twee kleine lepels een quenelle van de warme kruidenroomkaas
en leg tussen de vijgen.
Lepel de walnoten erover en schenk er portsiroop langs.
Decoreer met basilicum.

Bron en foto’s: Recepten van Topchefs
Chef: WILCO BERENDS VAN RESTAURANT DE NEDERLANDEN - VREELAND AAN DE VECHT
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